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Çin • Japon mücadelesinin .ldı- 1 

ıekli ıörenler, soruyorlar: 
1 
t/ 

- Çin niçin Japonyaya kar1• 
.. ""'tıarp ilan ebniyor? 
~ Bu ıualin cevabı baıittir ı Çünkü 

urnı vv.ta ortada harp ilan edecek bir 1 
26 iikUınet mevcut değildir. Çin hükiı ' 
alı illeti Çan Kay Şek in iıtifasından 
ra &onra inhilal etmiı bir vaziyettedir. 

isti Cerçi Rei icümhurun istifasından 
zu &onra birkaç zayıf Çin hükumeti te

l•lr.küı etmiştir. Fakat milli fırka
nın en kuvvetli olduğu zamanlarda 

n hile bütün memleketi ıamil bir hükiı 
llıet teessüs edememiştir. Çan Kay 
Şek te istifa ettikten sonra hükiımet 
den bilecek bir teşekkül vücude ge· 
leınemiıtir. Oyle anlaşılıyor ki, bir 
aralık Çincle göze çarpabilecek ye-

ıdı tane siyasi teşekkül olan Komin
taııg, yani milli fırka harp ilanını 
diişünmüıtür. Fakat bu fırkanın ic
ta, komitesi tarafınllan harp ilinı i
çin verilen karar tatbik edilmemiş
tir. Çünlcü fn kanın icra komite .. i, 
Ja?onyaya karşı reımen harp ila-

N nından Çinin bir ~ey kazanmayaca
ğı,,,, bilakis ıiyasi tabiye noktasın

ı dan zayıf bir vaziyete düıeceğini dü 
!İinınüştür. 

Evvela harp ilan etmemek, Çi· 
rıin ınüdafaai nefsi için her türlü ted 
hir; almaıına mani değildir, Kel
log misakı bile harbi ilga ettiği bal· 
de, bir devletin müdafaa için ıilib 
l..uUanınasını menetmemiştir. Teca
•iiz: etmek ve teca,·üze kartı muka
h.k etmek fili bir vaziyettir. Halbu-
ki harp ilan etmek hukuki bir vazi
Yet ibdaı etmektir. 

ihdas edilecek hukuki harp vazi
Yeti, siya&eten Çinlilerin lehine de: 
ii:il, aleyhine tecelli edebilir. Evvela 
haı-p ilan etmekle Çin Cemiyeti Ak
~llından ümit ettiği yardımdan mah 
•um kalabilir. Bu, garip bir mesele
dir. Fakat Cemiyeti AL.vam misakı· 
tıın bazırlanclığı zaman habrlanacak 
olursa, nıanaeı anlamak ".'ütkül 
değildir. Cemiyeti Akvam mısakını 
h"2ırlayanlar her ne ba aya olursa 

• olsun, bir d~vlet tarahndan harbin 
•esmen ilan edilmesine mani olmak 
İateınişlerdir. Harp ilan edilmedikçe, 
her ihtilafın halli için bir çare bulu 
~acağını dü~ünmüılerdir. Bunun İ
Sİtıdir ki misaka tecavüze uğrayan • • 
devleti bile harbi resmen ilandan 
lııenedecek ahkam koymuılardır. Bu 
lliıkanıa aöre, tecavüze uğrayan dev 
••t ancak Cemiyeti Akvama şikiyet 
tdebilir. Tecavüze kartı harple mu 
lı.beıe ettiği takdirde şikayet bak
lıından da mahrumdur. 

Bundan maada harp ilan etmek 
kolay, fakat ıulb akdetmek zordur. 
\r • bu, bilhaua Çin gibi zayıf ve 
JaPonya ı:ibi kuvvetli devlet arasın 
dairi muharebelerde doğrudur. Harp 
'••men iki devlet arasında ilan edi
liı-; fakat bir defa harp vaziyeti te
es.iiı ettikten &nnra diğer devletle
rin mubariplerle ola~ mürıaıcbetle
l'İ Üzerine de tes:r eder. Muharebe 
il, beraber yeni biı· nizam baflar. 
limanlar abluka altına alınır. Gemi
ler silah nakledemez. Velhasıl resmi 
harp ilanı daima zayıfın zararına· 
dır. 

lıte bu mülahazalara binaendir 
~ Çin, Japonyaya kartı barp ilin 
•lın•miştir. Oyle görünüyor lr:i fili 
lıarp Japonlar gayel'erini elde edin
ceye kadaı· devam edecek. Acaba bu 
tllye nedir? Bu, şimdilik müphem· 
diı-. Belki do Şanghay ve Nankin ü 
~erine taarruz, Mançuryayı unuttur 

lllak İçin bir nümayiıten ibarettir. 
\' • Japonlar ıimdi işgal ettikleri 
Yerlen tabliye edecekler. Belki de 
lııı, timale ve Sovyet Rnıyaya kar-
tı tiriıilec<k daha büyülı mikyasta 
J,;. taarruz için mukaddc:nedir. Ve 
~sen Ak•ayı Şark meselesinin en 
'11lı.iın ıafha ı de budur. Birkaçç gün 
~Vvel izah ettiğimiz gibi, So'?et 
. Usııa, bütün bu macerayı kapita
lıat devletler tarafından kendi&ine 
ltııcih edilen bir hareket telakki edi 
~r. Binaenaleyh sulhu sonuna ka-

t muhafazaya karar vermiıtir. 
Çinlilerle müşt<rek idareıi albn· 

d~ bulunan tarki Mançurya ıimen
dıferJerile Japon askeri nakline bile 
•a.., olınuıtur. Binaenaleyh toprakla 
"."" taarruz edilmedikçe, bu hare· 
"-ta karşı lakayt kalacaktır. Fakat 
t~ıine fil n tecavüz edilirse ne 
3'~~cak? işte Ak•ayı .Şark mesele· 
••ıun tehel!~kle b<kl nec<k en has

"'• nokta•ı ..•. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

'd vakayiden bir kaç intiba: Yukarda solda bir Japon zırhlı treni, alımda bir Japon 
Mançurı e son . . . .. . 

.. 1 esı' sag"da sevkedılttn Japon askerlerınden bır grup, aşa.gıda bır Japon k.lrarg,hı 
siivari 

mu rez , · 

Changhai önünde büyük bir 
muharebeye intizar ediliyor 

Japonlar Nankine de asker çıkardılar ve bazı 
mevzileri tuttular. Geceleri şehir karanlıkta .. 

Nankin'in de topa tutulması Amerika'nın resmi mehafilincle endişeyi 
artırmıştır. Tahkikat komisyonu 

Amerika'dan dünyayı devrederek Çin'e gidebilecek .. 
ŞANGHA Y, 2 A.A. - Nan- de sükunet yeniden iade edil-

kinden gelen bir telgraf, Japon miştir, 
harp gemilerinin saat 23, 15 te Ateş açılır açılmaz, ecnebi 
Nankin tehrini topa tutmağa k~msoloıhaneler m~murini ken-
başladıklarını bildiriyor. dı tebaalarını tahlıye için icap 

Japon bahriye ailihendazları eden müstacel tedarikata baş-
fılonun çapraz ateşi~in. him~ye lamışlar~ır. ~ a~at §İmdiye ka. 
si altında ihraç edılm.ışled~dhıı; dar.1henu~ ~ıçbır hareket emri 
Müthit müsademel~r tım ı a- " • verı memıştır. 
la devam etmektedı~. • Harekat vakayiini gözlerile 

Japonların N ankın kar?ısm: gören Çinlilerin söylediğine gö 
da 4 kruvazör ve 3 muhrıpler~ re, Japon bahriye silahendazla-
vardır. Çinlilerin 3 top. ~ek~n rı bir Çin müfrezesi üzerine a-
vardır. Amerika ve İngılız!enn leş açmışlar ve bunu müteakip 
de yalnız birer top çekerlen var d~rhal h~rp ge~ilerinin topları 
dır gurlernege ve Lıon tepesi üze-

• Ateş kesildi rindeki istihkii.mata obüsler 

T Çin Mil// Fırka Reisi yağdırmağa başlamıştır. 
NANK1N, 2 A .. A - op a- . 
. saat l de keailmittir. Şehir Wang Chın Wei (Devamı 5 inci sahifede) 

tetı ......................... ,,,,,,, ............................. ,, ....... ... 

B~Ik~n murahhasları Mem~rla~ın . 

d t d• J T ekaut hıssesı 
av e e ıyor ar 

Bulgar ve Yagoslav murahhas1arı 
ekalliyetler işinde anlaşamadılar 

B Urahhasların hareketlerinden evvel 
aşm d'kl · I" t gazetemize ver ı erı ma uma 

hh l ba•nıurahhasımız H:sa11 Bey tarafından teşyi ediliyor. 
Başmura as at , , 

Balkan konferansı 
rahhaslar r::emleketleriı:e avc;e 

DevJ .ıı 5 inci schifede) 

Bir kanun layihası 
hazırlandığı 

haberi asılsızdır 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Ma 
liye vekaleti tarafından memurlar
dan mütekait hissesi kesilmesi için~ 
bir kanun Jayıha11 hazı<landığı habe 
ri asıl11zdır. Vekaletin ıalibiyetıar 
erkim bu haberi tekzip etmektedir. 

Meclis reisi 
Darülbedayide 

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
P,. Hz. dün gece Darülbedayide 
Yalova Türkücıünü seyretmiılerdir. 

Kontenjan listede 
mühim 

tadilat yapıldı 

Ankaradan aldığımız 

izahat son haberler 
kısmımızdach:r .. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün ak

şam Şişli· Maslak tarikile 
Bayacıköye kadar otomobil
le bir gezinti yapmışlar ve 
sahili takiben saraya avdet 
buyurmuşlardır. 

ismet Pş. Hz. 
Başvekil ismet Pş. Hz. 

dün öğleden sonra Taksim 
civarmda bir gezinti yaptık
tan sonra saraya avdet bu
yurmuşlardır. lsuıet Pt. per
şembe veya cuma g<iinü An
kara'ya avdet edeceklerdir. 

in hisarların 
Nakli .. 

Adil Bey bu ıabah 
Istanbula geliyor 

ANKARA, 3 (Milliyet) - Güm 
rük ve inhisarlar vekaleti müstep.rı 
Adil Bey bu akşamki trenle lstanbu 
la hareket etti. Adil Bey lıtanbul
da on gün kalacak ve orada inhisar 
lann nakil ve tevhidi meıelelerile 

inhisarlar müsteşarı Adil Bey 
Gümrük idaresinde ııapılacak 11la
hatla meşgul olacaktır. 

Ankara' da 
Türkçe ezan 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Şe
ker bayramından itibaren hükumet 
merkezinde de türkçe ezan okuruna· 
sı ve camilerde kuranın türkçe kıra
ati için lazım gelen hazırlıklara bat
lanmııtır . 

Recep Bey Denizli'de 
DENiZLi, 1 - Halk fırka11 u

mumi katibi Recep Bey bugün bura
ya geldi. Vali ve sair erkin tarafın
dan karıılandı. Muallim Cemile Ha
nım, Milliyet mevzuu hakkında halk 
evinde bir konferanı verdikten son
ra Recep Bey, halk evlerinin ruhu 
ve mahiyeti hakkında çok alkışla
rıan bir hitabede bulundu, Recep B., 
yarın buradan dönecektir. 

Trabzon' da kar 
TRABZON, 1 - Burada fırtına 

ve kar devam ediyor. Vapurlar Ji . 
manlara iltica etmlılerdir. ,.-

• Şubat 
Perıemhe günü 

MiLLiYET 

Etem İzzet Beyin 
• 

yenı romanını 

neşre başlıyor: 

Göz yaşla 
Miiellilin en muvaffak 
c serlerinden b'ridir. 

Her önüne rasgelen 
türkçe Kuran 
okuyarnıyacak .• 

Türkçe Kuran okuyacak hafızlara 
vesika dağıtıldı .. 

Bu akşam Ayasofya 

Diln Akııarayda Camcılar cami
mde öğle nama:uru müteakıp Hafız 
Nuri Bey türkçe Kw-... okumuıtur. 

Cami, erkenden cemaatla dolmut 
tu. Hafız Nuri Beyin türkçe oku
mak üzere intihap ettiği ıure "El
bakka" ıureıi idi. Nuri Beyin dün 
okuduğu türkçe Kuranın bir huıu
ıiyeti de makamlann hiçbirine ria
yet edilmeksizin hutbe tarzında o
kuruna11 idi. Kuranrn bu tarzda o
kunuıu sadeliğe •• Kuranın tabii 
belagatine claba uyııun diiımektedir. 

Halk, Hafız Nuri Beyi can kula
ğile dinlemekte idi. 

Hahz Nuri Bey, evvelki rün de 
Yerebatan camiinde Kurandan Mu
hammet ıureoini hutbe tarzında oku 
muıtur • 

Kuranın yeni tarzda hutbe gibi 
okunuıu halk tabakaları ara11nda 
derin bir taha11üı uyandırmaktadır. 

Bu akşam Kadir ıeceoi müna..,. 
betile Ayasofya camiinde yapılacalc 
elini ihtifal için bütün hazırlıklar ik

(Devamı 5 inci sahifede) Hafız Bılrhan B. 

Bir kilisede mühim ve 
esrarengiz hırsızlık 

Kraliçe Eugenie'nin hediye ettiği 
bir tabloyu aşıracaklardı 

Mamafih kıymetli bir İncil ile bir 
şarap kadehini çaldılar 

Şehrimizde, alakadarlarca ehem· 
miyetli addedilen bir asarı atika hır 
sızlığı olmuştur. Dün bu me~elenin 
tabkikatile meşgul olan bir muharri
rimizin aldığı tafsilat ıudur: 

Beyoğlunda Ağahamamda Mer
yem ana Ermeni kilisesi namı veri-

len ve erıneniler araunda diğer kili
ıelere nazaran daha ehemmjyetli o· 
lan bu kilisede tarihi kıymeti haiz 
bulunan bir tablo vardır. 

Hazreti lsayı tasvir eden İpe-k 
li bir halı üzerine iılenıniş " bu 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bayram pazartesi gDnü. Şimdiden alı~ , . ., iş faa/iy,•ti ba~l.?< 
- Yazısı Ekonoıni .sütunu 
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Kasım Paşa •• k .. J . • t lstıyorlar 
1918 mUŞ U şeraJ Riyaseti~hur inti· 

Kontenjan listelerd 
tadilat yapıldı Talit Pqa ile birlikte Ber

linden lstanbula dönen ayan 
azasından Abdurahman Paşa, 
Perapalaa otelinin alt kat salo· 
nunda bana şu fıkrayı naklet
ti: 

- Talit Paıa Sofya istasyo 
nunda trenden indi; Bulgar na 
zırları ile görüştü. Tekrar va· 
gona girdiği zaman, derin de
rin içini çekerek: "- Keşke bu 
gün ölmüt olsaydım. •• " dedi. 

Sadrazamın Sofya iıstuyo
nunda aldığı haber, Bulgar 
bozgunu idi. 

Harp kabinesi çekilmek üze
redir. Bahriyedeki kiğıtlanmı 
topluyorum. Bütün gençler gi
bi askerlikten sonra ne yapaca
ğımı ben de bilmiyorum .. 

Karargaha yirmi yatında 
gitmiştim; şimdi yirmi dört ya 
şındayım, ümit, hayal ve nik· 
binlikten yuğrulan bu altın bat, 
bir deve batı kadar yıpranm19, 
çileden geçmiş ve ağarmış, o
muzlarımın üstünde güç tutu· 
yorum. 

Kulaktan kulağa bir fısıltı: 
"- Bahriyeye Rauf Bey geli
yor!'' 

Dostu yabancısı, bahriyeli
ler in bir çoğunda onu karşıla
mak ve ona iyi görünmek ha
zırlığı var. Ben Heybeliada 
Carkcı mektebinin türkce hoca 
l~ğın( alıyorum. -

Tam ayrılacağım gün, og
leye doğru, Kasımpaşa üstün
den nazır otomobilinin sert dü
clüğü öttü; herkes: "- Geli
yor!" diye telaşlarınarak aşağı 
koştu; muzika selam havası 
çalmak için büyük kapı önün 
de sıralandı; marşın ilk sesleri 
•·rasmda otomobil durdu ve ••• 
i-;inden Cemal Paşa indi. 

Karşılayanlar onun kadar 
sarardılar; muzika bınuk dü
zen kesildi. Bu levhayı yukarr 
pencereden seyrediyordum. 

Cemal Paşanın arkasından 
ben de odasına girdim. Koltu• 
ğuna oturttu, Halicin bulanık 
sularına daldı. Baıı, omuzları 
içine çökmüş gibi idi • 

Şeriya ve MMkofiye'ye ba. 
kan pencere müsellesinin ara
sındaki 1915 profilini hatırla
dım: 

- Her şey bitti mi, Pqam? 
diye sordum. Gözlerinden, kır
lıırı artan sakalına bir iki dam
la yat düıtü: 

- Her şey •• , diye iniltimıi 
bir cevap verdi. 

Biraz ıım:ıra kendine gelir 
Gibi oldu. O günkü gazeteleri. 
gözden geçirdi. Henüz sert hü-

. 
Küçük itilaf hariciye 
nazırları toplandılar 

MONTREUL, 2 (A.A.) - Kü
çük itilaf devletleri Hariciye nezare 
tinden mürekkep bir konferans içti
ma etmiıtir. Bu konferansta Ro
manya Hariciye nazın Prens Gikı. 
M. Marinkovith, Fotiç ve M. Bene. 
hazır bıtlunmu§l&rdll'. 

Bari panayırı 
ROMA, 2 (A.A.) - Bari prk 

panayırı beynelmilel panayırlar bmi 
i(ine kabul edilmittir, 

Bir aile faciası 
BALE, 2 (A.A.) - Bale'de otu

ran zengin bir tüccar kansını ve kı. 
zını öldürdükten sonra intihar etnıİ§ 
tir. Bu facianın sebebi henüz öğre. 
nilmemi~tir. 

Marconi telgraflan 
ROMA, 2 (A.A.) - Foglio d'Or 

dini gazetesinin verdiği bir habere 
göre tel.iz telgraflara bundan sonra 
Marconi telgrafları denecektir. M. 
Mussolini'nin v~rdiği karar mucibin 
cc yapdan bu isim deği§ikliği tinıdi
l:k ecnebi telgrafhaneleri, sahillerde 
ki telsiz istasyonları ve ecnebi mües 
seseleri arasındaki muhaberelerden 
maada yapılacak telsiz oervislerine 
münhasır kalacaktır . 

Ingiliz parlamentosu 
LONORA, 2 (A.A.) - Ydbaşı 

yortulanndan beri toplanmamış o

lan parla:r.ento bugün tekrar içtiınna 
başlamış ve saat 15 te ilk celsesini 
akdetmi• 

cumlar yoktu. l' akat atılgan • d b ı 
gençlerden biri, Nüzhet sabit, ı•çın e aş ıyor babı için 
ilk taarruz broşürünü çıkarmış · •• propagandalar başladı 
tı. Bahriye Nazırı telefonla po-
lis müdürünü bularak : ı h BERLIN, 2 (A.A.) - Ma· 

- Neden neşriyata dikkat lngilterenİD artık daha fazla Si a .. retal Hindenbourg'un tekrar in 
etmiyorunuz ? Bu muharriri tihabmı temin maksadile gayri. 
tevkif ediniz •• Diyordu. larını tahdide siyasi olarak teşekkül etmiJ O• 

Kim kimi, kimin için ve ne lan bir komite dün "Alman mil 

içinE~t:;t~ ?sütunlar üstün- temayül göstermiyeceği anlaşılıyor ~:~lav~!ı:j:nz:_~umu:~~:ri:i 
de durduğu zannolunan bir de- CENEVRE, 2 (A.A.) - Tahdi- de inki§afı muhtemel bulunduğu ve. taben bir beyanname neşretmit 
nr, bir karton kule gibi yıkıl- di teslihat konferansı bugün saat 15 her ikisi de Kellog misakını imzala- tir. Bu beyannamede Maretalin 
mıttı. 30 ta acılacaktır. Konferans reisi mı§ olan ve Cemiyeti Akvam azann askeri ve medeni meziyetleri 

Çoğu takı;i otomobilleri ile bulunan- M. Henderson konferansın ih~ati~io~uhalunanlind ikibdlevledt klmüoel.lah bdair hatırlatılmakta ve Maretalin ri 
B b 1 l . kab' . neticesi hakkında beslediği ümitleri aı: e u un u an sıra • 'b b . . Al ·ı 

a ıa iye ge en yenı ıneyı, izah edecek ve bir muvaffakıyetsiz- vazifesini ifaya te§ebbüı etmekte ol ya~e~. ID:tı a 1 ıçın man mı • 
devlet otomobilleri içinde teb- Jik ihtimalini hiç bir vakit derpiş et masından dolayı endİ§e hissedilmek letını ıttıhada davet etmekte
rik etmeğe giden harp kabine- mediğini açılış nutkunda beyan eyle te olduğunu da söylemek gerektir. dir. Beyanname, son haftaların 
sini uyandırmak için konak ve yecektir. münakaşaları zarfında öne sürü 
yalıların garajlamıa adam g-On wfurahhaslar Cenevrede M. Litvinoff'un bir len isimlerin Mareşalin tarihi 
derip arabalarını geri almak la protutosu şahsiyeti karşısında silinmekte 
zım geldi. Cemal Pa•a yaveri- Altmrı bir devletin murahbasla- olduklarını söylemektedir. 

ne: 
~ rı Cenevreye gelmişlerdir. M. Hen- CENEVRE, 2 (A.A.) - M. Lit-

- Rauf Beye söyleyiniz. O
tomobilim bana hediyedir ve 
kendi malımdır, diyordu. 

Doğru idi. Fakat sinsi Rauf 
için hınç çıkarmak günü gel
mitti. Beni çağırmıf : 

- Cemal Paşanın Türk o
caklarına verdiği 15 bin lirayı 
Halide Hanım geri getirmez
se, hepinizi gazetelere verece
ğim, diyordu. 

Ayni gün Büyükada Yat klü 
bünün iskelesine yanaşan dev· 
let çatanasından eski bir na
zırın çıktığını gören bahçe hal
kı hayret içinde kaldı. 

Fakat üç gün sonra Cemal 
Paşa, Ali Kemalin, bir iftirası· 
na yalnız "Evet!" veya "Ha. 

·yır!" diye cevap vermek için 
biç bir gazetede üç satırlık yer 
bulmağa muvaffak olamadı. 
Herkes kendi öz başının kayğı· 
smda idi. 

Eski kumandanımı son ola
rak Boyacıköyündeki yalısın
da gördüm: 

- · Param olmadığını b'1ir
sin, dedi. Enver Paşa kendi e
lindeki kırk bin altından bir 
kısmını Talatla bana verdi. Bu 
nun birazını (isimlerini saya. 
rak) üç muharrire vermek isti· 
yorum. Hiç olmazsa onlar ba· 
na taarruz etmesinler •• 

- Telefonla arayım, fakat 
faydası olacağını zannetmiyo· 
rum, dedim. 

Cemal Paıa bir iki gün son
ra arkadqlan ile Karadenize 
gitti. Bu haberi en önce, bütün 
harp seneleri Cemal Paıadan 
yardım gören bir muharririn 
gazetesinde ve en ağır alaylar
la kanşık olarak okudum. 

Falih RIFKI 

Türk- Polonya cemiyeti 
VARŞOVA, 2 (A.A.) - Şark 

müessesesinde Türk • Polonya cemi 
yeti teeuüı etmiıtir. Riyasete V oi • 
wocla Japoızeviç intihap olunmuı· 
tur. Cemiyetin fahri riyıııetini cluuh 
te etmesi Türkiye büvük elçiliğin
den rica edilecektir. 

Tütün meselesi 
ANKARA, 2 (A.A.) - Tütün· 

cülük içtimaınm üç komiıyonu bu
gÜn de mesaileri..., ayrı ayn devam 
etmişlerdir. Tütün zeriyaUnın tahdi 
eli, tütün kaçakçıbğınm ve bğfİ§in 
men'i ınevzularmm tekik eden bir 
numaralı komisyon tütün zeriyatı
nm mıntakavi ve mevzii tahdide ta
bi tutulması ve kaçakçdığın men'i 
için halen satılmakta olan en ucuz 
tütün ve sigara fiyatlarmm daha zi. 
yade tenzili ve tütünlerin tabit e
dilmemesi için tedbirleT ittihazı hak 
kında temenniyatta bulunmu!tur. 

Hapisanede mektep 
İstanbul hapisanesinde genç 

mahkUmları okutmak için bir 
mektep açılmıştı. Şimdi de yaş 
lı mahkumlar için bir mektep 
açılmıştır. Buraya 44 mahkfun 
devam etmektedir. Maarif ida
resi mahkUmlar için Alfa~ ve 
laraat kitaplan gönderdiği gi
bi, Halk fırkası idare heyeti de 
kurşum kalem, defter, lastik ve 
saire hediye etmiştir. Hapisane 
idaresi gösterilen bu alakaya te. 
tekkür etmitşir. 

derson açdış nutkunu bitirdikten vinoff lsvestia gazetesinin tahdidi 
sonra mazbataların tetkiki ve dahili teslihat konfeTansma memur muha
nizamname ile me§gul olmak üzere biri Radek'in pasaportunun İsviçre 
iki komisyon teşkilini teklif edecek- hükumeti tarafından vize edilmeme
tir. Bundan sonra M. Heoderson uis sinden dolayı konferans reisine bir 
tida encümeni., namile bir üçüncü protesto göndermiştir. Radek lsviç
komisyon teşkilini tavsiye edecek- rede oturmaktall 1921 senesinden 
tir. M. Taricreu dün M. Thomas, M, beri memnu bulunmaktadır. 
Hendet'SOn, ve Sör Drumrnond ile, 
bugün küçük itilaf hükumetleri mü
messilleri ve M. Zaleaki ile görüş
müştür. 

Konferans ne yapacak? 
CENEVRE, 2 (A.A.) - Tahdi

di teslihat konferansının kü§at celse 
ıi, hemen, hemen tamamen M. Hen 
derson'un irat edeceği nutka ta.bsis 
olunacaktır. Mumaileyh, Cemiyeti 
Akvam misakının vazetmekte oldu. 
ğu tahdidi teslihat meselesinin bir 
tarihçesini yapacaktır. Nutku takip 
edecek olan k:sa bir fasıladan sonra 
konferanı, muhtelif komitelerin teş
kiline de karar verecektir. 

Birinci komite, murahba$larm •a 
lihiyetini tetkike memur edilecek
tir. 

ikinci kor.ıite, konferansın nizam 
namesini tanzim edecektir. 

Uçüncü komite, tahdidi teslihat 
lehinde kitibi uınumiliğe, birçok 
memleketlerin ıiyaıi veya dini cemi 
yetlerinden gönderilmif olan yiizler 
ce müracaatnameyi tasnif edecek 
ve heT memleket için o memleketle
ri resmen temsil edecek zatı tayin 
eyleyecektir, 

Bu maksatla 1908 aeneıinde La 
Haye konferaıumın teıkil etmiı ol
duğu emsale tevfikan cumartesi gÜ
nü fevkalade bir celae aktedilecek
tir. Zikri geçen konferansta Fransa 
yı müteveffa Leon Bourgeois temsil 
etmişti. Komiteler, çar13mba ve per 
ıembe günleri tayin olunacak ve u
mumi müzakereler neticesinde vücu 
de getirilecek olan dört büyük ko
misyon da müatııkil olarak hemen 
ite batlayacaktır. Nihayet cuma gÜ 
nü konferans divanı vücude getin1e 
cektir. Konferansın halletmesi ikti
za eden ve yalnız tahdidi teslihat i
le muahedelerin icrasına değil ayni 
zamanda milletleT arasında enmü ıe 
Jameti tenkiıe müteallik bulunan 
meselelerin ehemmiyeti, heyetlerin 
konferansın ihzarı emrinde bilhassa 
bugünkü ahval ve ıerait altında gös 
termekte olduklan ihtimamı izaha 
kafidir. 

lngilterenin r1azigeti 

Fransız g r:zateleri 
ne diyor? 

PAms, 2 (A.A.J - Tahdidi tes 
lihat l onfera11sınm içtimaı hakkın. 
da m'..talealar yürüten Fransız mat
buatı, mezkUr konferansın ne gibi 
maş kül şerait altında toplanmış oldu 
i:'U hakkında bir takım mütalea ve 
tefsirlerde bulunmaktadır. 

Petit Paresien diyor ki: 
Büyijk gün, hulıil etmiştir. Sene 

leı·den beri içtimaı derpiş edilmiş o
lan konferano, ta<ihte ilk defa olmak 
üzere birkaç saat sonra açılacaktır. 
Dünyanın bütün milletleri sulhün 
tesisinden ibaret ol"n ayni meseleyi 
tedrici olarak teslihatı tahdit etmek 
ouretile hiilletmek arzusu ile bir ara 
ya geleceklerdir. Bu, ilk hamlede 
muvaffakıyetle neticelenmesi mÜm· 
kün olmayan muazzam, bir i§tİr ve 
daha bircok konferanslar akdini İs· 
tilzam edecektir. Fakat bu işe tah
kik sahasında ilk bir adım attırmak 
İcap ediyor. Pl'tit Journal, mevcut 
müşkül5.tr ebemmiyetle kaydettikten 
sonra CenevrellelıJ devletlerin vazi. 
yetlerini lıüla111ıeı.tmektedir. Alman
ya, Versailles muahedesini yırtmak 
istiyor, Frans;ı ile teslihat hususun
da müsavi olmak talebinde bulunu
yor. ltalya, ~evcut kuvvetlerini art 
tmnak için Franoanın müstemleke
lerdeki askerlerinin anavatandaki a
kislerine mümasil adedilmesini isti
yor, Amet-ika, borçlarını daha kolay 
lıkla tediye edebilmeleri için Avru
palı medyunlannm teslihatlarıru tah 
dit etıneleTini temenni ediyor. Sınai 
iıtihsalini kıskançça muhafaza et
mek arzusunda bulunan lngilteTe,. 
yalnız bütçelerde tahdidat yapılması 
na muvafakat ediyor ve imalatın 
kontrol edilmesini kabul etmiyor. 
Fransa, mukabilinde tevziat olmadık 
ça ve müşterek müdafaaya müteal
lik umumi bir aiıtem vücude getiril 
medikçe milli müdafaasında yeni· 
den tahdidat yapınağa razı olmıyor. ....... ' 
M. Grandi, Cenevre'de 

ROMA, 2 (A.A.) - M. Grandi 
Cenevreye müteveccihen buradan 
hareket etmiştir. 

Rusya ve komşulan 
RIGA, 2 (A.A.) - Birkaç gün

den beri pek yakında İmzalanacağın 
dan bahsedilmekte olan Sovyet Rus 
ya - Letonya adeı:ni tecavüz misakı
nın İmzası keyfiyeti, prensip ihtila
fından ziyade teknik mahiyette bir 
takım mÜ§külleTdcn dolayı teabhura 
uğ•amıştır. Esa,en Letonya mahafi
li, bu misakın akdine büyük bir e
hemmiyet atfetmektedir. Leton ga
zeteleri, Rusyaya mücavir olan dev. 
Jetler arasında misaklar hakkında 
bir itilaf mevcut olduğunu ve bu
nun Sovyetlerle diğer memleketleT 
arasında itilaflar akdedilmeden ev
vel kendisinin imza etmiı olduğu iti 
lafnameyi tagdikten Fenlandiyanın 

istinkaf eylemesi ve akdetmiş oldu
ğu misaka set çekmekle iktifa ede
rek kat'i tasdikini Sovyet - Roman
ya misakının imzasına tabi tutmak
ta olan Lehistan'ın bu hareketi ile 
tezahür etmekte bulunduğunu yaz
maktadır. ---------·YÜNLÜ KUMAŞ FİATLARIN-

DA TENEZZÜL 

Rusya- Romanya 
müzakeratı 

BÜKREŞ, 2 A.A. - Başve
kil M. Yorga, matbuata Sovyet 
lerle olan müzakerat hakkında 
bir tebliğ göndermiştir. Mumai 
leyh, Romanya'nm hareketleri 
şükran ve minnete müstahak o
lan müttefikleri F ı·ansa ve Le
histan ile mütesanit olduğunu 
beyan etmektedir. 

FiEstinde kuraklık 
KUDÜS, 2 A.A. - Yağmur 

fikdanmdan dolayı hasıl olan 
gayri tabii kuraklıklar dolayı. 
sile su tedariki müşkülleşmit· 
tir. Belediye idaresi, ihtiyat ve 
tahdit tedbirleri ıttihaz etmiş· 
tir. 

Bulgaristan ve 
Arnavutluk 

CENEVRE, 2 A.A. - M. 
Mouchanoff, (Bulgaristan) ile 
M. Kurti (Arnavutluk) dün 
memleketleri namına Cemiyeti 
Akvam binasında harbe mlı.nı 
olmak çarelerinin inkişafını tel 
hil umumi mukı,ı.velenamesini 
imza etmişlerdir. 

Avusturalya'da siklon 
SIDNAY, 2 A.A. - Burada 

vuku bulan bir siklon 4 mesken 
yıkmış ve Sidnay'm yakininde
ki Morromİnı; 9ehrinin beledi
ye dairesile hükiimet binalann 
da büyük hasarat ika etmiştir. 
Maddi basarat mühim olmakla 
beraber insanca zayiat olmadı
ğı zannediliyor. 

Siklon, Bourke şehrinin bir 
çok meskenlerinin damlannı U• 

çurmuş ve iki askeri tayyarenin 
hasara uğramaama sebep ol
muştur. --

M. Venizeloa 
M. Laval 

ve 

PARIS, 2 (A.A.) - M. Laval, 
M. Venizelosu kabul etmiıtir. 

M. Mac Dona1d'e ame
liyat yapı1acak 

LONORA, 2 (A.A.) - iki göz 
hastalıkları mütehassısı başvekile 

fartı mesai hasebile hasd olan kaırı 
hasardan dolayı sol gözünden yarın 
ameliyata tabi olacağını bildirmişler 
dir. Bu haber , M. Mac Donald'm 
hafta tatilinde Cenevreye gidemeye 
ceğini işrap eylemekte, fakat müm
kü.ı olur olmaz hemen mahalli mez
kura hareket niyetinde olduğunu 
göstermektedir. 

Versailles muahedesini 
ortadan kaldıralım 

T eşrinisaniden evvel gelmiş ve 
bedeli verilmiş olan eşya 

için yeni bir şekil kabul edildi 
•••••••• 

Kolipostal idhali tekrar muvakkaten menedil 
ANKARA 2 (Mı1liyet) - Mem 

leket iJdıgadiyatmı koruma karımla 
meaine ikinci zeyl olmak üzere He
yetivekilecle tesbit edilen kararname 
P..eiaicümhur Hazretlerinin yüksek 
tasdiklerine iktiran etmİ§tir. Bu ye
ni kararnamenin tatbikatma bugÜn 
lerde ha§lanacaktır. Bu kararname
nin ihtiva ettiği esaslan bildiriyo
rum: 

1 - Elektrik su ve hava gazı gi
bı sınai veya beldi ihtiyaçlara lı.a
dnn tesisatın daimi surette tebeddü 
IÜ İcap eden kısnnlarile mamulat ve 
tertip suretile dahil olan muhtelif 
cins maddelerin lktısat vekaletince 
gümrüklere verilecek, nümuneleTe 
muvafık olmak şartile tahdidat bari 
ci tutulması kabul edilmİ§tİr. Maki
nelerin yedek parçalan da bu kayda 
tabidir. Bu maddenin tatbikatını teı 
bil için nümunesi evvelce ihzar edil 
mi§ olan aksamdan gümrüklere ıre
len sandıklardan sahiplerinin nzasi
le gümrük idarelerine nümuneler a
lınabilecektir. Şimdiye kadar güm
rüklere gelen ve resmi verilmeyen 
eıya açılamıyordu. Bu yeni kararla 
bu sandıkların açılması mümkün o
lacaktır. 

2 - Gümrük tarifeleri kanunu
nun beşinci maddesinin 6, 9, ve 13 
üncü fıkralarına dair e9ya ikinci kon 
tenjan kararnamesi ahkirnından ha 
riç- tutulmak suretile idhaline mÜ"'1 
ade olunmu§tur. Bu eşyalar ,unlar. 
dır: Mahkemelerden tahkikata ait 
vesika olarak istenecek eıya, tamir 
veya boyanma için harice gönderilip 
tamir veya boyandıktan sonra ge
len C§Ya, te9hir veya koıu, binek ve 
ya e§ya nakli için ecnebi memleket
lere gönderilip geri ırelen mamulat, 
hayvanat ve nakil vasıtalan. 

3 - KontenJan kararnamesine 
bağlı A listesine yeniden ıu madde
ler ilave olunmu9tur: Trabantin ya
ğı, tarife harici idhal edilen "'1nayi
~e müstamel aoetonda eritilmiı sello 
ıt. 

4 - A listesindeki A. B. C. fık. 
ralarmda muhBner yün iplikleri ta
rifesine (sair bazı maddelerle muh
telit olanlar da dabildir) ibareıi ila
ve olunmu9tur. 

5 - Boren ve faP iplikleri de A 
listesine iclhal olunmuıtur. 

6 - Kontenjanın B listesine 
mızat:ı 9ahmiye, podra ve mcrse 
iplikler ilave edilmittir. 

7 - Kontenjanın ikinci fıkras 
ray, demiryolu vagonları, mad 
de kullanılan hava borulan, tulu 
balar idhal edilmiştir. 

8 - Kontenjanın O listesine a 
balaj etY•&ı meyanında bulunan 
lefon kağıdı idhal edilıni§tir. 

9 - Kontenjanın E liıtesind 
tıbbi pamuklar tarife numarası 
liıteden ıılmarak H listesine ilave 
lunmu9tur. Bu kayda nazaran §İm 
ye kadar doğrudan doğruya kont 
jan harici gelen bu nevi pamu 
Sıhhiye vekiıletinin müsaadeıile 
lecetkir. 

10 - Kontenjanın 447 A • n 
marasında göıterilen eıya mey 
yalnız kıtın erkek , kadm ve çoc 
ların iskarpin ve potin üzerine gi 
dikleri 18.atik ve 9oaonlar ile laıt 
çizmeler ilave olunmuştur, 

11 - Raketten gayri spor ali 
dan tubatta 64000 martta 28800 
lonun, kaynamı§ ve kaynamamış 
zir yağından ıubatta 31000 ve m 
ta 21000 kilonun, telıiz telgraf 
telefon mürsile ve ahizze makinel 
rinden 9ubatta 4000 kilo yalnız çi 
cilikte müstamel beyaz çimento 
şubatta 100 ton alatr muıikiyede 
tubatta 3000 kilonun idhaline müı• 
ade edilmiştir. 

12 - Koli postal idhali muvak 
ten menedilmiıtir. Yetil etiketli 
azami bir kiloluk pÖti pake ve 1 
pakelerle ırelecek 4'1y11nın ipekli, 
nyat ve zinet tüyleri, kürkler fi 
kürklü "fY• zikıymet mııııdinden nı' 
müJ veya mürettep e§Ya müıtedl 
olmak üzere kontenjana tabi olmeyt 
rak idhal edilecektir. ikinci kiııııl 
932 nihayetine kadar Türkiyeye y;l
rut etınit poıta paketleri Ye J'e§İI • 
ti.ketli küçük paketler ile mckhlf 
mahiyetindeki paı<etJer bir delıfl 
ınabıus olarak kontenjan harici ;,ı. 
hal olunur. Yalnız tuırinisani 93! 
tarihinden evvel gÜınrüidere ırebnll 
olan eşyanın bedeli tamamen teditf 
edilınit ol.anlan kontenjan aırıısı iti
barile diğerlerine takclimen ldhalin' 
müsaade edilmiıtir. 

Tahdidi teslihat kon
feransı açıldı 

Bu konferansta 1, 700,000,000 
kişinin mümessilleri vardır 

CENEV.RE, 2 (A.A.) - Tahdidi teslihat konferansı saat 16,35 ıı 
açılmıştır, Reıı M. Henderson, bütün murabbaı heyetler b"§ yÜz kadaf · 
gazeteci ve büyük bir kalabalık hazır olduğu halde tahdidi tealihat konfe
ran~ınm açılını§ olduğunu beyan ebn.İftir, M. Henderson A.ksııyı Şarktalıİ 
vazıyetin. vehametinden ima tarikiyle bahıederek Cemiyeti Akvam misakı· 
na sıkı hır, surette riayet lüzumunu kaydetmiı ve demiştir ki: 

"1 milyar 700 milyon kitinin mümeaıillerini ıinesinde cemeden b~ 
konferans ha~te~ beri toplanan konferansların en mühimmidir. Bu konfe
ran11n yapacagı ııler ıunlardırı 

1 - !fer türlü. t_esl~tın tahdidi ve hiuolunur derecede müessir bit 
proğram vucude getirılmeaı; 
. 2 -;- .Herhangi bir şekilde vaki olacak tealibatm, umumi tahdidi tw 
lıhat harıcınde bırakılmama.,; 

.3 - Tahdidi t_eslihat işine yakın fa11lalarla mümasil konferanslar akdi 
•uretıyle devam e<lilmesi; 

. M Henderson, tahdidi teslihat hakkindaki noktai nazarlar hakkında 
da izahat verdikten sonra bir milletin emniyet ve selametini askeri techİ· 
zatının kuvvetiyle mütenasip olmadığını temin etmiş ve tahdidi teılihal 
meselesi hakkında bir tarihçe yapmıştır. 

Telgraf ve telefon ücretleri 
ANKARA, 2 A.A. - Ahiren neşredilen muaddel telgraf 

ve_ t~lefo~ ka~unu mucibince bundan sonra; 1 - Adi ücretin be§ 
mıslı yanı kelıme başına 12 buçuk kuruş ücret alınmak suretile 
yıldırım işaretli telgraflar kabul edilecektir. Telgraflar bütün tel 
graflara tercihan ve sür'atle yazılır ve teslim saati mürsill~e aza 
mi sür'atle bildirilir. 2-Telefon tebekesi mevcut olan yerlerdeıı 
gelen telgraflar, telgraf merkezlerince sahiperinden telefonla a 
!n;ııp namla.nna gelecek olanlar da telefonla yazılabilir. Bunun 
ıçı evvelemude abone kaydolunmak icap eder. Bu telgrafların 5ı; 
~etleri bilahara sah~plerin~ gönderilir. 3 - Adi ücretiıı üç misli 
ucret alınmak suretıle şehırler arası muhaveresine açık olan met 
kezler arasında müstacel telefon konuşmaları yapılır. Bu konut• 
malar adi konuşmalara tercih edilir. 4 - Saat 21 den ertesi gün 
B. t:, k~dar y~~ılan telefon konut°;l~larmdan yüzde yirmi beş ten· 
zılat ıcra edılır. 5 - Telefon teaısı parası üçer aylık olarak dört 
taksitte istifa edilir. 6 - Telefon fazla mükalemelerinin beheri 
bet kuruştan dört kuruşa indirilmiıtr. 

Adanada kaçakçılık takibatı 
Yunan komünistleri 

mahkum oldu1ar 

LONDRA, 2 (A.A.) - lngiltere 
nin tahdidi teılihat konferansının içç 
tİmaı dolayııile ittihaz etmiı olduğu 
battı hareketin en bariz noktalarm
dan biri de birkı.ç haftadan beri nim 
resmi mahafilde ırösterilmekte olan 
ketumiyet ve ihtirazdır. Hakim olan 
his, Cenevredeki lngiliz heyetinin 
ihzari komisyonun mütalealan esuı 
na iıtinııt etmek suretile bir vaziyet 
alacağı ve her türlü cüretkiirane te
ıebbüslerden istinkaf eyleyeceğidir, 
lngiliz heyetinin ihtiyari olarak ken 
di müdafaa kuvvetlerinin tenkisini 
teklif etmek suretile diğer devletleri 
beraberinde sürüklemcğe kıyam et
meyeceği tahmin olunmaktadır. Bu 
mesele hakkında ahiren 1 ngiltere 
Hariciye nezareti parlamento müste 
şarı yüzbaşı Eden'in irat etmiı oldu 
ğu nutuk henüz hatırlardadır. Mu
maileyh bu nutkunda lngilterenin 
kendi milli emnü selameti ile kabill
telif olabilecek silah tahdidatıru yap 
mı§ ve bunu son haddine isal etmiş 
olduğunu ve şimdi lngiltereye İmti
sal etmek sırasının diğer devletlere 
geldiğini söyleınİ§ti. Yeni tahdidata 
mütemayil olduğu farzedilmekte o
lan Lord cecıı, Cenevredeki 1 ngiliz 
beyetine dahil değildir. Ve bu hal 
timdi.ki hük.Umet erkanının son der; 
cede ihtiyatkiırane temayiillerde bu 
lunmakta olduklarına delil telakki 0 
lunmaktadır. KonfeTansa iştirak ede 
cek olan 1 ngiliz mümessillerinin em 
nü ıelamet meselesi ile tahdidi teali 
bat meselesi arasında bir irtibat mev 
cut olduğunu kabul etmeleri muhte
meldir. Hatta buı kimseleT, diğer 
bir takım siyasi meselelerin de tesli
hatın tahdidi meselesile olan rabıta
ları itibarile Cenevrede tethik edilme 
si ihtimalini deTpiş eylemektedirler. 

Fabrikamız, son zamanda müşte
rilerimizin mamulatımıza karşı gös
terdi~Jeri rağbet ve himayeden mü
teşekkir kalarak Hatlarını yüksek 
ode1'let gümrük himayı>sine rağmen 

tenzil etmiştir. Muhterem müşter·i

lerimizin nazarı dikkatine arzederiz. 

BERLIN, 2 (A.A.) - Sabık or
du dairesi müdürü Jeneral Heye, 
Berliner Boessen Kurier gazetesinin 
terki teslihat üzerine açmış olduğu 
ankete fU cevabı vermiıtir: "Son de 
fa olmak üzere, Alman hukukunu 
muhafaza için kat'i bir tarzda müca
dele edeceğiz. Alman milleti, iradesi 
nin yeniden doğmakta olduğunu his ADANA, 1, A.A. - Jandarma kumandanı müfrezelerle köylerde b· 
sediyor. Fakat kısmi hal suretlerini çakçJık takıbatına çıkmrştll'. 

ATINA, 2 (A.A.) - Dün vuku
bulan hadiseler neticesinde komü
nistlerden 10 kiıi 40 gün hapis ceza 
sına mahkiim olmuşlardır. 

Nihayet, konferansın Aksayı 
Şarktaki vakayiin meş'um biı· ş<>kil- Hereke Fabrikası Müclür!üfi:ü 

kabul etmemeliyiz. Azimkaı· oWnn. A J J 
Vcrsailles muahedesini ortadan kal- uanaua 
dıralrm. Bu kumandaya tabi olalım, 1 
mücadelemizde yalnız kalmayaca- ADANA, 1 A.A. - Yarın ilk türkçe ezan ve yas in ~ureaı 
i{ız. Ulu cami ·· 

Türkçe kuran 
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Darüllunun 

Ekiıonomi 

lspanya'ya yumurta 
gönderilebilecek 

•••••••• 
Piyasada dönen bir rivayetin aslı • 

ı 

"' Son günlerde iktiııadi mehafilde 
liJd• llıiihim bir ıayıa deveran ediyor: h

' Panya yumurta ithalatını menetti. 
ne 1ıl )' u~urta ihracatımızda baıhca müı
rs ril ~'1ıniz olan ispanyanın böyle bir 

e ~arar vermiş olma•• ihtimali piyasa• 
da alaka ile kartılanım§tır. 

:raslll Böyle bir vaziyet olup olmadığını 
de~ ihracat ofisinden sorduk. Aldığnnız 
tuluıv llıalunıata nazaran, ispanya hükılme 

lı ispanyaya ithal edilecek muhtelif 
ıe aıJI ~d deleı· hakkında kontenjan tat• 
ttn ,- bık etmek Üzere ahiren Ticaret ne~ 

ıareti.ne sali.biyet veren bir karama 
indet ~eyj tasvip etmiştir. Kontenjana ta 
ası ı; 1 tutulan maddeler arasında yu
ave ~ llıurta da bulunmaktad1r. Fakat ka
şinıl ••rı:ıamede zikredilen mevaddm kon
:ontd ~~nıan mıktarını tespit için henüz 
ıukll it karar ittihaz edilmiş değildir. 
le gt Ofisin tahkikatına nazaran İs-

~anyaya yumurta ithalinin menolun 
s Uğuna dair olan şayıanın aslı ve e• 

,;.,."~ has! yoktur. ispanyaya yumurta it-
PJ' alatı eskisi gibi serbesttiı·. 

oculı 
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O . Berlin Ticaret mümeşsilliğinden 
fıse gelen bir raporda, Almanyaya 

~~k tütünü ithal eden üc; Balkan 
lı~kurnetinin son üç senelik ithal va 
:ıtyeı; gösterilmektedir. 

. Bu istatistiğe nazaran Türkiye~ 
",~n 1929 senesinde Almanyaya tü
l!in ithalatı 31 milyon mark Jayme
lınde l l milyon kilo idi: Bu mıktar 
930 da 28 milyon mark kıymetinde 
it rni!yon kilo ve 1931 sene.inde 
ı2 milyon mark kıymetinde 8 mil
Yon kiloya dü§müştür. 

Yunanistarun Almanya ihracatı 
929 da 66 milyon mark kıymetinde 
l 7 ' milyon kilo idi, Bu mıktar 930-
d~ 78 milyon mark kiymetinde 17 
"'!Jyon kiloyu bulmuş ve 931 ~e 55 
~ılyon mark kiymetinde 12 milyon 
kiloya inmiıtir. " .. 
, Bulgaristanın Almanyaya tutun 
ıtbala tı 929 da 22 milyon m~klık 
7 milyon kilo, 930 da 23 mılyon 
"'nrldık 7 milyon kilo ve 931 de 
18 milyon marklık 6 milyon kilo ola 
•ak tesbit edilmiştir. Bu rakkamlar
da~ anlaşddığına nazaran memle
~•lıınizden 930 da Alma~y~ya ".."ku 
ulan sigaret tütünlerinın ıtbalibn 

da mühim bir tenaküs husule gel
llıiştir. 

Almanyaya tütün 

ihracatımız 

. A.Jmanya Maljye nezareti $İgara 
""alinde kullanılan tütünlerden 1 • 
~ubattan itibaren Almanyaya hiyni 
~halinde fiatlerinde gümrük resmi 
., dıktan sonra hasıl olacak yekun 
llı.erirı.den yüzde 2 nisbetinde mua .. 
~ele. vergisi alınmasına ve sıgara 
dlııalınde kullanılan tütünlerin bun
r•n. tnuaf tutulmasına karar vermi:ı
~ -

Memleketimizden Almanyaya ih
~ç edilen tütünler sigara imalinde 

ilandan tütünlerdir. Bu karar ikti 
~-t meclisi ilisince tasvip edilmiıse 
.,,e Şurayı devletce henüz lastik edil-

etnİ§tİr. ~ 

ta ~iman devlet şura11 bu kararı 
t',•d~k ettiği takdirde Almanyaya tü 
l ltn ıhracatımıza büyük bir darbe o
acaktır. 

Almanyadaki Bulgar ve Yunan 

6 orsa fiatları 
.. Kambiyo J Kapanı,· 

lııgiliz lirası I~ K. s. 
32 50 

,_Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 12 00 06 
Dolar 00 47 39 
liret 9 48 00 
Belga 3 40 32 
Drahmi 37 00 00 
Iaviçre frangı 2 43 37 
leva 61 66 00 
Florin 1 17 91 
Kuron Ç. 16 03 00 
Şiting A. 4 24 60 
Pezata 5 97 00 
l\'lark 2 00 03 
Zloti 4 24 60 
Pengo 3 70 00 
ley 79 13 00 

, Dinu 26 72 00 

Tahvilat Kapanış 

İ. Dahili 00 00 
D. Muvahhade 42 25 

l A. Demirvolu 00 00 

Borsa Harici 
1 Altın 9'48.00 

Mecidiye 49 '00 
, Pı.tıık-ot 2133 

sefaretleri oigara tütünl-!n.den ~ua 
mele vergİıi aluımam8I• ıçın ~
dar makıunat nsılinde. teşe_!'b.!'oat
ta bulunmuılardır. B~rbn b!'yük el
çiliğimiz de ayni ıeki!de bır teteb-
büı yııpnuttır• 

Bayram hazırlığı piya· 

sayı canlandırdı 
Şeker bayramının _ya_ldaşmafl pi

yasaya har~ket veroııştır. bil. . • 
Bayram halkın iıtira ka ıyetını 

biraz fazlalaştmyor. Bilhasoa -
larm yeni verilmiş. .~Ima11.1.:i!:k 
bayram münasebetile ole beri 
arzusunu kuvveden f"de çıkartan baş 
hca amil oldu. . 

Dükkanlar gene rengarenk rek
lam kiğıtlarile donandı, esasen a
detleri çok olan seyyar satıcdar bel 
ki bir misli daha arttı. 

Tetkik ettik: Halk bu sene daha 
ziyade küçük ve manifatura eşyası
na rağbet ediyor. En çok satılan f"Y 
)er. Mendil, çorap, gömlek, kravat, 
kundura nevinden eıyadır. Buna ~a
zır elbiselerin bilhassa çocuk .elbı~
leri satışında görülen bararetı de ı
lave etmek lazımdır. Bu sene g~~ 
seneye nisbetle nisbi bir ucuzluk, go 
rülmektedir. 25 kurup mersenze 
çoraplar 30 kuruta kravatlar, ı5 ku 
n1ıluk i~ek mendiller vaı:dır .. Maa: 

afih bunlann nefasetlen fiatlen 
derecesindedir. Diğer taraftan esnaf 
bu sene alıt veri,in az olmasından 
ıikayet etmektedır · 

Maraş'ın pirinç 

istihsalah 

Geçenlerde pirinç istihsa!a~ınıı~
dan bahsederken Maraıın pınnç ••· 
tihıalatmın 5000 kilo olduğunu yaz 
mııtık. Biz bu rakamı Milli lktııat 
ve T aoarruf cemiyetinin cihan iktisa 
diyatmda Türkiye isimli eserinden 
abnııt"'- Yalnız kitapta rakamın 
cinsi hakkında bir şey zikredilmeıli
ğinden yakın bir ihtimal alarak kilo 
yu kabul etmiıtik. 

Meraı Çeltik fabrikasından aldı 
ıtnnız telgrafbı, Maraıın pirinç iııih
salatınm 2~5 milyon kiloya yakın ol
duğu bildirilmektedir. 

Nevyork esham 

borsasında •• 

NEW YORK, 2 (A.A.) - De
miryolu amelesi ücretlerinin 10%nlı 
betinde tenzil .edi~esi ve ~·a~ 
ıark haılisel~~ı, pıyasanın .. v~eti 
üzerinde tesın olmuştur. Dun fiyat
larda 1 ila 7 puan tereffü kaydedil-
miıtir. 

Muamelat takriben bir buçuk 
milyo~ esham üzerinde yapılmıt~·. 
New - York bankalannm ekseneı 
Çin ile japonyanın N evyork ve Lon 
dra borsalarında harp istikrazı a~te 
demiyeceklerini haber vermektedır, 

Londra borsasında 
fiatlar düşüyor 

LONDRA, 2 (A.A.) - Esham 
borsası fiyatları, Aksayı şark hava
dislerinden müteessir olmufl:Ur. İn
giliz lirası, daha zaiftir. lngiliz dev
let eshamı dütüyor. Asya eshamın -
damühim tenezzüller vard~ .. 1910 
tarihli ve 4% faizli Ja~n ıstıkr~z~ 
tahvilleri 57 den 51 l /2 e, 6% fa.izi! 
tahvilat 85 den 80' e ve 1907 tarihlı 
ve yüzde 5 faizli tahviller de 75 ten 
70 e dütmüıtür. 

Çin bonoları bir çok puvan kay-
betmiştir. 

Java şeker istihsalini 

azaltıyor 

SE.MARANG .2 (A.A.) - Ja
ponyanın 1933 ~enesindeki ıeiıer ~ 
tihsal mikdarınm yüzde 50 ~~rec-;11 
ne tenzil edileceği burada ogrend~ 
mektedir. 

Balkan talebe kongresi 

önümüzdeki temmuzda Sof
yada toplanacak olan B~l~an 
talebe kongresi için şehnmıze 
tetkikata gelen beynelmilel ta· 
lebe birliği katibi umumisi Dr. 
Koçnik dün Cenevreye gitmiş
tir. Bu kongreye Türk talebesi 
de iştirak edecektir. 

Gazetecilik mektebi 

Darülfünun divanı bugün sa
at 15 de Muammer Raşit Beyin 
ri.yasetinde içtima ederek gaze
tecilik mektebi işini tetkik ede
cektir. Bu ictimada mektebin 
son şeklini alacağı ümit edil-

MiLLiYET ÇAR-ŞAMBA 3 ŞUBAT 1932 3 

önümüzdeki • 
seneyı 

Belediyede 

Şehir 
Meclisi 

Bugün Darülaceze ve 

Beyoğlu kanali

zasyonu görüşülecek 

Şehir meclisi bugün içtima 
edecektir. Bu içtimada Beyoğ
lu ciheti kanalizasyonu içİın sıh 
biye encümeninin raporunu ve 
Darülaceze meselesini müzake
re edecektir. 

Kaldırımları yapılan 
sokaklar 

Geçen sene kaldırım inşa e
dilen Nitantaşında Güzelbahçe 
sokağının ortasında tefrişat baş 
lamıştır. Cabiı caddesinin ferşi
ne de başlanmıştır. Buradan çı
kan taşlarla gene o civarda şair 
Nigar sokağı tamir edilecektir. 

Haliç şirketinin 
vaziyeti 

Haliç şirketinin malt vaziye 
tini tetkik etmek üzere teşek
kül eden komisyon dün beledi
yede ikinci içtimaını aktetmiş· 
tir. Komisyon kat'i neticenin 
tesbit için son bir içtima akde
dece4ttir. 

Tünel arabalan 

Tünel arabaları ayni hat Ü· 
zerinde birinci ve ikinci mevki 
olarak itlemeğe başlamıltır. 

Acentalara 
Verilen para 

Tarife komisyonu 

yeni bir 

karar vermek üzre! 

Liman tarife komisyonu dün 
öğleden evvel Deniz ticaret 
müdürlüğünde bir içtima yap
ımştıı·. Liman tarife komisyo
nu mühim bir meseleyi tetkik 
etmekle meşguldür. Liman şir 
keti şimdiye kadar vapurlar
dan aldığı eşyanın heı· tonu için 
acentalara 25 kuruı vermekte 
idi. Liman şirketi kasasmdan 
çıkan bu para senede 50 bin li
rayı geçmekte idi. Tarife ko
misyonu Limen şirketinin böy
le bir ücreti vermemesi lazım 
geldiği kanaatindedir ve eşya
yı mavunalara yüklemeği acen
teler ve şirketin müşterek vaza 
ifinden addetmektedir. Tarife 
komisyonu kararım sür'atle ve
rebilmek için bugün ııene içti
ma edecektir. 

Türk-Ingiliz 

Mahkemesinde 

Muhtelit Türk . İngiliz bita
raf ,reisi M. Hamerih şehrimize 
gelmiştir. Mahkeme bayram er 
tesi faaliye geçecektir. 

Oturan Yunan vapuru 

kurtanldı 

Bozcaadada kayalara çarpa
rak karaya oturan ve aldığı rab 
nelerden ambarları su dolan 
7000 tonluk Yunan bandıralı 

Priyonas vapuru Türlı: gemi 
kurtarma şirketi tarafından 

yüzdürülmüş ve gemi dün An
verse hareket etmiştir. 

1 

A•keri tebligat 

1 - Üsküdar şubesi mrntaka 
sında Üsküdar malmüdürlüğün 
den niaaş almakta bulunan de
rece üzerinden malul zabitan ve 
efratla şehit yetimlerinin tütün 
ikramiyeleri kayıt muamelesi• 
ne başlandığından alakadara
nın 15 maı·t 932 tarihine kadar 
şubeye müracaatları. 

2 - İkramiye ancak dereceli 
malullerle şehit yetimlerine ve
rileceğinden malullerin resmi 
senet ve maıış cüzdanları ile şu 
beye ve şehit yetimlerinin evve 
la nufus memurluklarına ve 
malmüdürlüğüne uğrayıp res
mi senetlerine işaret ettirdik-

'' 

Mahkemelerde Darülfünunda 

Müderris maaşları 
keşmekeş içinde .. 

Beşi birliklerin 
J Hatırı için •• 
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Görünüşe bakılırsa bu keşmekeş 
daha bir sene devam edecek 

Fakülte meclisinin ve Dariil-1 ta hazı tıp hocaları bu bütçe
fünun divanının uzun ve sayı- nin divam muhasebattan geri 
sız içtimalarından sonra müder çevrileceğini, tatbikı için kanu
ris ve muallimlerin maaşları ba ni tekemmülatı layikile haiz ol
reme göre tesbit edilebilmiş ve madığını söylüyoı·lar. Bu vazi
vekalette yeni bütçeyi bir iki yette fakülte meclisi bütçeyi 
defa iade ettikten sonra tasdik tekrar yapacak, divan tekrar 
etmişti. Yeni bütçede :ın yük- tetkik edecek ve baı·eme göre 
sek maaş 500 ve en aşağı maaş maaşların alınması daha çok u
da 126 liradır. Bütçe bu suret- zayacaktır. 

Rasim 
~ 

Ali Bey 
meselesi 

Tıp fakültesi muaHimlerin
den Rasim Ali Beyin, fakülte
den ihraç edilmesi üzerine mu
maileyh Darülfünun aleyhine 
Şurayı Devlette dava açmıştı. 
Şurayı Devlet uzun tetkikattan 
sonra dava evrakını Darülfünu 
na iade etmiştir. 

le tesbit edildi. Hocalara 500, 
400,286 ve ilah maaşlar da
ğıtıldı. Fakat bu paı-a hocalara 
henüz verilmedi, Simdi darülfü 
nun hocaları ne e;ki maaşlarını 
alabiliyorlar, ne de bareme gö
re maaş .. Eski ve yeni maaşla
rın ihtilatmdan cıkan tarh
cem ameliyel~ri ;eticelerine gö 
re, bir yekunu alıyorlar. Çünkü 
Maarif vekaleti ve bütçe encü
meni müdeı-rislerin yeni maaş
larını ancak şu şartla kabul et-
mişti:. Darülfünun için getirile- Divan geçen içtimaında bu 
cek bı eb• meselem yeniden tetkik etnıİ"· r ecn ı profesörün vere- '• " 
ce"" I • t b"km tir. Bu hususta sahibi salahivet gt ıs ..,.ıa projesinin tat ı ' 
dan sonra verilmek üzere .. Şim bir zat bize dedi ki: 
di, bütün darülfünun hocaları, - Şurayı Devlet Rasim Ali 
dört gözle, bir haftadan beri ça Beyin ihracına ait kararın te
lrtmağa başlayan Profesör M. kemmül etmemiş olduğu müta. 
~alche'in bir an evvel projesi- leasındadır. Usule ait bazı nok 
nı yapmasını bekliyorlar. Proje sanlar olup olmadığı tetkik edi
ancak üç aya kadar Maarif ve- lecek ve evrak Şurayı devlete i
kaletine verilebilecektir. Darül- ade olunacaktır." 

Kadınla ahbap olan 

serseri mahkum oldu 

Sabıkalı güruhundan Muıta· 
fa bundan bir müddet evvel Al
trnbaklı.alda bir kadıncağıza 
rast gelmiş ve derhal kadınla 
ahbaplığa giriı·miştir. 

Kadın lstımbula hizmetçilik 
için ~aframboludan gelmiş o· 
lan Mürşide hanımdır. Sabıka
lı Mustafayı Mürşide hanımla 
abbap olmıya sevkeden sebep 
Mürşide hanımın gerdanmda 
pıı-ıl pırd parlamakta olan 3 a
det beşi bir yerdedir. 

Mustafa gayet mahir bir 
yankesicidir. Ne yapmış, yap
mış, saf kadıncağızı - kendi 
tabirlertyle - mandepsiye bas 
tırmış, zarfçılık suretiyle kadın 
cağızın 3 beşi bir yerdesini aşır 
mıştır. Dün Mcıstafanm muha
kemesi yapılmış, ve neticelen
miştir. Mustafa 6 ay hapse mah 
kiım olmuş, fakat müteaddit 
sabıkaları olduğu, muhtelif 
mahkiımiyetlere rağmen uslan 
madığı için cezasının altıda bi
ri arttırılmış, cezası yedi "-Va 
iblağ edilmiştir. 

Beraet kararı 

Rüşvet maddesinden dolayı 
mevkufen muhakeme edilmek
te olan Kartal malmüdürü Sü
ruri Beyin üçüncü ceza mahke 
mesinde muhakemesi neticelen 
mittir. Süruri Bey beraet etmiş 
ve derhal tahli,ye olunmuştur. 

Spor 

Futbol heyetinin 

tebliği 

~unda ıslahatın başlanması Bizim yaptığımız tahkikata 
ıse en aşıığı bir seneye miitevak nazaran o vakit Rasim Ali 8. 
kıftır. Bu vaziyete göre hoca- ayni zamanda Maarif vekaleti
lar 500 ü, 400 ü daha !-lir sene ne de müracaat etmitti. ihraç 
alamıyacaklar demektir. Diğer kaı-annın kesbi katiyet etmesi 
taraftan söylendiğine göre, için Maarif vekaletinin bu kara 
Tıp fakültesi meclllıi müderrisi rı tasdik etmesi lazımdır. Maa- 1ST AN BUL, z A.A. - ls
ni yeni maaşları tesbit ederken rif Veklaeti iıe henüz tetkika- tanbul Futbol heyetinden teb
salahiyeti haricin:• qıkmı§, kı- tını bitirmemiş ve tasdik etme- liğ edilmiştir: 5-2-932 tarihin
dem ve mesai şekline göre ha- miştir. Meselenin tekrar divan- de Taksim stadyomunda ıcra 
reket ederek maaş takdir edil- da müzakere edilmesi zaruri gö edilecek lik maçları. 
mek lazım gelirken, bu nokta- riiJ• kted" R ' •ı· B y· Vef me ır. asım F< ı e m a • Kumkapı - Beşiktaş 
lara çok ehemmiyet verilme- yeniden vazifesine iade edilip ikinci saat 11 Hakem Nuri B. 
miştir. Maat derecelerinin 0 ka edilemiyeceği Maarif vekaleti- Beykoz . lst. Spor ikinci sa-
dar sahih ve haklı olarak tesbit nin kararına bağlı bulunmakta at 12,15 hakem Nuri Bey. 

!!ed!!!!il!!m!!e!!d!!i!!ğ!!i!!i!!d!!d!!ia!!!!!o!!lu!!!!n!!u!!y!!o!!r .!!!!H!!a!!t!!!!d!!ı!!r!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Beşiktaş • Vefa • K. Kapı sa-- at 13,30 'hakem Adil Giray B. 

Poliste 

Denizde bulunan 
Kadın cesedi 

M ağruk Kadınm başı ... 

Harem iskelesi ile Salacık 
arasında denizde bir ceset bu
lunduğunu ve morga nakledi
len cesedin bir şahı, tarafından 
şehit Y akup Bey zevcesi Gül
çehre Hamm olarak teşhis edil 
diğini yazmıştık. 

Fakat bu cesedin hakiki hü
viyeti ve adre$i katiyetle anla
şılamamıştır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Hırsızlıklar 

Memlekette 

Kozan' da 
Bir cinayet 

Bir adamı kestiler, 

karısını kaçırdılar 
Kozan kazasının Tmnır havalisi· 

nin Arslan köyünde çok feci bir ci
nayet vak'ası olnwıtur. 

Sablk Kozan meclisi. umumiıi a
zaaı Halil efendinin biraderi Ali e
fendi vak'arun cereyan ettiği Arslan 
köyünde ikamet ediyordu. Bundan 
dört bet sene kadar evvel Ali efen-

1 dinin hizmetçilerinden Ziya isminde 
k; şahıs köyden bir kız kaçırıyor ve 
kızın akraba ve tealliikatı kızı Ziya
ya vermek taraftarı olmadığı için 
Ziya ile kaçırdığı kız bir sene kadar 
dağlarda birlikte yaııyorlar. 

Bunlar bu vaziyette iken Ali e
fendi bir va11ta ile kızı Ziyanın elin 
den alıp nikahla evlenmiye muvaf
fak oluyor. 

Ali efendinin kızı almış olmasın
dan son derecede münfeil o1an Ziya 
da Ali efendiye kar§ı bir intikam 
hiHi başlıyor. 

Voleybol heyetinin 

tebliği 

IST ANBUL, 2 A.A. - 5-2-
932 cuma günü G. Saray kulü
bünde yapılacak Voleybol mac 
ları !Unlardır: 

Sül 1;,nİye - F er.erbahçe sa 
at 17 »akem Rıdvan Bey. 

G. Saray - Eyip saat 17,30 
hakem Necmi Bey. 

Beşiktaş - Topkapı saat 18 
hakem Münci Bey . 

Sarhoş şoförler 

'f eşil Ay cemiyeti geçen iç
timaında sarhoş soförler hak
·kında bir karar sureti kabul et
mitti. Cemiyet bu kararını vi
lil.yete bildirmiştir. Sarhoş so
förler hakkında kanunen mem
nu olan aleni sarhoşluk hakkın 
daki ahkamın şiddetle tatbiki 
istenmektedir. 
--·••••--•••Un••-•.,..,.•-••--••u 

- 9 Şubat 
Matbuat balosu 

Vili·rette 

Yeni bir 
ihbar 

Havyar hanı tamamen 

mettuk mu? 

Galatada Havyar harımın 

yüz hiasesindeıı bir kısmı met. 
ruk emlakten olduğu cihetle er.ı 
velce vaziyet edilmişti. 

Dün banın yeni kapıcısı del 
terdarlığa bir istida ile müraca 
at ederek daha bir kısım daire
lerin metruk olduğunu ihbar et• 
miştir. Bu ~alısın iddiasma gö
re hanın eski kapıcısı olan bir 
Ermeni bu hanın metruk oldu • 
ğunu biliyormuş. 

ihbara nazaran bu k1&1m mel 
ruk dairelerin kıymeti yüz bin 
lira kadarmış. Tahkikat yapıl• 
maktadır. 

Zeki Magamıı 
Bey de öldü! 
Uzun müddet Türk matbua· 

hnda kıymetli hizmetler ifa e· 
den Zeki Maga" 
mız Bey dün A
merikan hast~
hanesinde vefa 
etti, Zeki Maga: 
mız Bey üç se
nedir, ducar ol
duğu ha~talığı 
çekiyordu. Ni
hayet ecel onun 
da hayatına 
son .... Dedi. 

Zeki Magan:ız Bey 1871 se· 
nesinde Halepte doğmuştur. 
Halep askeri rüşdiyesinden sı· 
!Hf birincisi olarak şahadetna· 
me aldıktan sonra hususi mu· 
allinıler vasıtasile türkçe, arap 
ça ve fransızca tahsil etmistir. 
Yirmi yaşında iken, Saadet, 
lkdam, Malumat, Sabah gaze. 
telerinde ve bilhassa (İkdam) 
gazetesinde uzun seneler mu
harrirlik etmiştir. Bir hayli se. 
ne Mısırın en büyük gazeteleri 
olan Elmüeyye(' ve -Elliva ga 
zetelerinin İstanbul muha
birliğini yapmıştır. Türk mat
buatına hizmeti kırk seneye ya 
kındır. Türk gazetelerinde ve 
mecmualarında yazdığı imzalı 
ve imza:;ız yazılardan başka ki
tap şeklinde İntişar eden baslı
ca asarı şunlardır: Beş ciltten 
müteşekkil Medeniyeti İsli:mi
·ye tarihi, Ebu Müslim Horasa
ni, Mısır muharı;rlerinden Ka
sım Emin Beyin Tahrirülmirat 
kitabrnm teı·cümesi, fürga 
ne güzeli, Salahaddini Eyyubi 
ve lsmaililer, Kuranıkerim ter
cümesi. 

Mumaileyh aynr zamanda 
hükumet memuriyetlerinde da
hi bulunmuştur. Şehremanetf 
meclis azalığında, Trabzon 
mektupçuluğunda, Polis mec
muası müdürlüğünde, Maarif 
nezareti telif ve tercüme daire
si azalığında, Maarif Vekaleti 
telif ve tercüme müsahhibliğin 
de yirmi yedi sene hizmet et
miıtir . 

Zeki Magamız Beyin cenaze 
merasimi 5 şubat 932 cuma gü 
nü saat on buçukta Beyoğlun
da Sakızağacında Halepli mül
kiyet Katolik kilisesinde 55 
numarada icra olunduktan ıon 
ra Feriköyünde katolik latin 
kabristanında medfeni mahsu
suna tevdi edilecektir. 

Ailesine arzı taziyet ederiz. 
Beyoğlunda Etref çıkmazın 

da 9 numaralı Madam Saranın 
evine sirkat için giren Şükriye 
yakalanmııtır. 

Daima Ali efendiyi takip ederek 
intikam almıya çalışan Ziya nihayet 
bundan dört beş gün evvel yanına 
aldığı iki silahlı arlıadaşiyle gece 
yarısı Ali efendinin Arslan köyünde 
ki evine girip mumaileyhi kestikten 
sonra karısını alarak evelce bir sene 
kadar birlikte gezdikleri dağa çıkı
yorlar. 

Vak'adan haber alan mahalli jan 
darına derhal harekete geçmi§ meı· 
kezden de faillerin yakalanın'ası i-1 
çin bir müfreze gönderilmiştir. 

İstanbulda en güzide sını
fa mensup davetlilerin topla
nacağı matbuat balosunun 
mükemmeliyetini temin husu 
sunda her şey hazırlanmıştır. Paris-Milano arasındaki 

Beyoğlu Tepebaşında bak
kal Dimitri efendinin dükkanı
na giren Sa hak yakalanmıştır. 

Yolcu mu, kaçakçı mı? 
Romanya vapuru ile gelen 

yolculardan bir kaçından şüphe 
edilmiş, bunların Üzerleri ve e
şyası gümrük mühafaza me
murları tarafından aranıldığı 
zaman, kaçak iskambil ve İpek 
li eşya zuhur etmiştir. Üzeı·le
rinde kaçak eşya zuhur edenler 
6 kişidir. Eşyalar müsadere o
lunmuş, bu 6 kişi de mevcuden 
... ,11.i,,,.:.,v..,. tPvr1i edilmislP.rdll"_ 

Çankuı'da bir 

kadın yandı 

İstanbul Matbuat Cemiyeti- tren kazası 
nin bu sene 9 şubat akşamı 
vereceği balo her sene vermiş Dün gelen bir telgraf habe-
~lduğu balolardan hiç aşag" ı · p · M·ı 

k b 1 
rı ans • ı ano arasında Man 

kalmayaca , e ki daha par-
lak olacaktı,., Balo Maksim tro istasyonunda ekspresin yol 
salonlarında verilecektir. Yer dan çıktığını bildiriyordu. 

Çankırıdan bildirildiğine göre: li malı satan tacirlerimiz çok Bu kazanın kurbanının ls-
Bir kadıncağız, çocuğunu kuadakJar l h d ken dikkatsizlikle arka eteği manga güze e İyeler vermek sure- tanbul' den giden katar olması 
hn i~ine girmiş ve ateş almıştır. Ka- tile balonun mükemmeliyeti- ihtimali şehrimizde endişe u· 
dın yanmıya başladığım görünce he- i temin hususunda kıymetli yandırmıştır. Fakat hadiseyi 
men dışarı fırlamış, havanın lesirile müzahel'etlerini vadetmi~ler-
etekleri büsbütün alev almıştır. Can d.' B hed > teyit eden mufassal malumat ır. u iyeler davetlilere · havlile yandaki komşusuna iltica e- h b gelmediği gibi, dün gelen eks-
d ı d iç ir bedel mukabili olmak en <a ıncağızın üzerine su döküle- pres yolcuları ifadelerinden an 
rek ateş söndürülmüş ise de vücudu ;ızın tevzi edilecektir. Kot-
deri_n sur~tte ya~mıştır. Yapılan te-ı yonlar mükemmeldir. !aşıldığına nazal'an bu kazanın 
davıye ragmen bıraz sonra feryat e- •••••••••••••.l I ara hatlarda işle,ven bir ekspre
d .. N),p nlmns.tür 1 .,.. ait nlduiu anlasılmaktadrr .. 

• 
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12 .. 14- 28-

Gelen evrak ~ri Yerilmez -
M üddetl ıeçen nlhbalar 1 O ku
ruıtur. Guetıe ,,., matı.aya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Guctemi.ı ı.ıını.rın mes'u
Jiyetini ltabu.I etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıı7Jı:öy •skerl ruar merlı:e

zinden aldığımız mslllmata naza. 
ran bugün b•va elı:seriyftle bu
Jıırlıı o/acd rllzgir «nuptan md 
ıe<Jil eMceJrtir. Yağıf mubttm<tl-

dir. 
2-2-932 tuibinde tazyiki nesimi 

763 mllimetre,suhıtnef ltZami 6,u
gari 4 santigrllf oJaralı: tespit e
iilmiftir. 

Ramazan26 

vimi iade etmi4: 
- Efendim! Malfun ya! Biz 

gazeteciyiz .. Bizde takvim çok! 
Hem bugün ayın 31 i.. Aradan 
bir ay geçti.. Arzu ederseniz 
matbaaya gelin de sizin klübe 
batka suretle muavenette bula 
nalıml • 

Takvimci genç hemen ora· 
dan tebaüt etmeyi, sösü uzat
maya tercih etmit .. 

Y erir halk, erkekler ve bu 
gibi ıarlatanlardan çekimni
yenler, bu tuzağa dütmüyor, la 

1 kin bir kısım sessiz, ağzı dili 
1 olmayan ve korkak tabaka var 
j ki; bu parayı veriyor.. Bu bir 
ticaret midir?.. iane midir? •• 
Dolandırıcılık mıdır? bilıniyo
ruz. Bildiğimiz bir fey var ki; 
bu pek münasebetaiz bir şey· 
dir. Acaba bunun önüne geçe 
cek kimse yok mu? 

Balkanhlara ne 
gösterdik .. 

iki gece evvel (Darülbeda
yi) Balkan konferansı için gel 
mit olan Balkanlı Yunan, Ro

l men, Sırp, Bulgar ve Arnavut 
1 

murahhaalarma bir oyun ııöa· 
terdi.. Hangi oyun biliyor mu· 
aunuz? (Mum söndü) oyunu .. 
Bilmem seyrettiniz mi? .. Bu 
piyes (mürai} diye tercüme e
dilmiş olan (T artuf) peyeain· 
den ilham almıt bir şey .• Düz. 
me bir Bektaşi dervişi tarikatı 

Vakit!en S D alet ittihaz ederek biı· adamın 
Güneı 7,10 evini tekke yapıyor ve önüne 
Ôğle 12,28 gelen kadının namusunu kirle-
ikiııdi 15,10 tip gebe bırakıyor .. 

Akf&lll 17,27 Balkan konferansı murahhas 
Yatsı 18,59 !arını kimlerin ağırladığını bil. 
imsak 5,27 miyorum. Bunlar kim olursa 

•••••••••••mııll ı olsun misafirlerimize göı-
- ~ ı terilecek piyesin tayinini ta-

l 1 bii tiyatronun müdürüne ve-r ELE ya .. rejiıörüne bırakmıştır. Bu 
re1ısör veya müdür bey bütün 
Danilbedayi repertuvan içinde Gençliğe hizmetL gösterilecek bir bu kepazeliği 
buldu! .. Biz bize böyle §eyleri 
seyredebiliriz.Fakat ecnebi mi
safirlerimize : 

- İşte bizdeki tiyatro ve pi
yes! ... Diye gösterecek batka 
şey yok mu? .. 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 3 

HiKAYr: 
Yolda 

- FıanJtıcadan -

Kavııa daha sabahtan baıla
mıtb. Çünkü Madam çok er
ken kaldınldığından tikiyet o
diyerdu. Mösyö de pek ııeç yo
la çıkıldığmdan ••• Nihayet oto
mobile bindiler ve hareket et
tiler .• Fakat kavga d1ndu mu. 
hayır! 

Madam boyuna aöyleniıyor· 
du: 

- Sen bir defa otomobil kul 
lanmasmı bilıniyorsun. Bak, 
bir defa, ıu yolların haline 
bak.. Ne lastiklerde hayır kal
dı, ne de bu sanmtı içinde ben 
den.. 

- Ya!!! •• Demek ki Madun 
Cenaplan hep ainek kaydı aa· 
falt yollar istiyor. Nerede bu 
bolluk! Memleketin bütün büt
çesini devlet senin hatırın için 
yollara mı dökecek? Bari fU 
manzaranın güzelliğine bak ta 
zevk al .. 

- Manzaranın güzelliğini 
ben ıenden iyi anlarım. Burada 
ş:üzel manzal'1l nerede, hani? 
Onüne dikkat et. otomobili 
hendeğe yuvarlayacakam. 

Möayö daha fazla tahammül 
edemedi. Freni çektiği ııibi oto 
mobil stop! 

- Baksana bana .• Vallahi İn 
sanı smirlendiriyoraun. Eğer 
gevezeliğe devam edeceksen 
haber ver. Bir tek kelime ce
va::ı vermeyeceğim, sana ce
vap vereyim derken, sahiden o
tomobili hendeğe de değil, uçu 
ruma yuvarlayacağız. Yok e
ğer, beni sinirlendirip ouracak
ıan, in burada aşağı! 

- Ya, öyle mi? Peki.la ine
rim, seninle bir daha da yola 
çıkmam .. 

- Lif yok. Ya in, ya ıuı ! 
- ineceğim. 
- ln •. 
Mösyö asabi bir kol atarak 

otomobilin kapısını açtı ve ka· 
nsını da ,öylece dıtarı itiverdi. 

Kadın: 

kalbi de çarpmağa bqladı. Ey. 
vah, bir gölge! Acaba insan 
mı? Oh, hayır! Ağaçmıı •. Böy. 
le yerde korkmak ta olur mu 
ya? Ceaaret lazım •• Ya arkadan 
biri gelse.. iyi m; olur, fena mı? 
Belki bu gelen biri yalnızlığın 
korkusunu dağıtır, yahut yar
dımı dokunur. Fakat ya zararı 
dokunaraa .. Olmaz, olınaz, böy 
le yalnız daha iyi ... 

Ortalık iyice karardı. Kadın 
bir an evvel köye viad olınak 
için, ayaklarınm acııma rağ
men hala yürüyor. 

Fakat kadm tahammü1ü bul 
O kadar geniı olm~yor. Gözle
ri uzaklara daldı: 

- Jacques, Jacques, 
aıkına gel" 

Allah 

Araııra durup arkaama bakı 
yor. Kimseler yok. Yürüyor. 
Sonra yorgun ve peritan bir ke 
nara oturup dinleniyor. Ne ka
dar zamandan beri böyle yal
nız? Bir saat mi, iki saat mi? 
Neden kendisini bı ... ktılar? Bir 
az da bati kendisinde .• Kocası 
m lüzumsuz yere kızdırdı. Evet 
çok fena y.ptı, haksızlık etti. 
Nihayet kocası da insandır. O
nun da hissi var. Kızdırmama
lıydı. "ineceğim., dedi. Bu se
fer kocasını büsbütün çileden 
çıkardı. 

Eğer Jacquea iyi bir çocuksa 
ve kendi.ini seviyorsa, nerede 
ise gelir. Fakat çok kızdı. Peki, 
kadın izzeti nefsini nereye bı
rakıyorsunuz? Bir kadın koca
sı da olsa, izzeti nefsini öyle ko 
layca çiğnetir miı? Yarabbi, or
talık ta ne kadar karardı. Kor
kudan ölecek. Ah, Jacques gel
se, onu nasıl kucaklayacak, o
nu nasıl sevecek bilseniz.. On. 
dan af dileyecek, bir daha kız. 
dırmayacağım, manaaız inatlar 
da bulunmayacağını vadede
cek. Hülisa l!:ocasının gönlünü 
alacak, fakat, ah , bir gelse. .. 

193<ı. 

İatanbul Birinci İflas memurlu
ğundan: Müflis Tenekeci Zade Meh 
met Emin efendiye ait oJ.up birinci 
derecede Ziraat Bankasına teminat
lı ve tamamına 2660 lira kıymet tak 
dir edilen Ü.ırlidaroa Selman ağa 
mahallesinde Bülbül dere .akağı ve 
cad.<kııinde eski 10 yeni 11·16No. 
lar1a mürakkam kayde.ı ge<liktıen 

ad muayyen bahçe mabalıli ile dük
kan mahallinde müstekar berber ı:e 
ciiğ.inoden münkalip elyevm 190 Zı
ralı furını müştcmil biır lıapyağha

nenin tıımamı ile yine tamamına 

3400 Jlnı kıymet takdir edilen Üs
küdarda Ra~euin ça"'1f malı4'1Je0 

siıııde Seliınpa§a taşı sokağınoda eski 
8 ymi 10 No. ~anla müraklaım 260 
Zıralı maa bahçe lıancnin tamamı 
ve yi1ııe tamamı 1600 lira kıymeti 

muhammencli Ü<ıküdarda Selman a
ğa mahalkainde Bülbül dere aolıa· 
gında eski 12-12 mükerrer yeni 18-

20 No . .!arla mürakkam ilci dükka.. 

nın tıımaıııı ayn ayn §art.namelesıle 
açık aıtırmaya vuedilmit olup 
4 - 2 - 32 tarihinde p.rtna- ı 
meleri .divanhaneye Wik o-
lunarak 8 mart 32 tarihine 
müsadüf sah ı:ücü saat 13 <kn 16 ya 
kadar İstanbul adliye ıclakesinin bi
rinci karında lt3in birinci iflas me-

anurluğunda açık artırma ile tıatı
lacaktır. Ve yine müfil.iı; mümailey 

he ait o'lup biriru:i derecede . em· 
lak eytam ba~na ve ikinci dere 
ccde Hainı Vımton efendiye temi- I 
natlı ve tamamına 19600 lira kıymet 

1 
takdir edilen Üsküdarda Hoca Has
na Hatun rnabalh>oinde Paşa lima- 1 
nı caddaıinde e<ıki 18-20 18-20 yeni 

11-13 11-1 No. Jarla mürakltam kay 
den 392 arşın 12 parmak mi~mı 

havi şcmane gediğinden münkal;.p 

ııriifrcz iki kıt'a arsa olup balen yek 
diğe.rıne maklui> ilci bap mağazayı 1 
mü§temil bir bap hanef!in de tama- 1 

mı açık artınnaya vazedilmiş okıp 

24-2-932 tarföiıı<le ~ divan 

haneye talik edilettk 27 Şubat 932 

tarihıne müsadüf cumartesi &ünü 
ııaate 13 .den 16 ya kadar İ&tantıul 

adliye dair.esinin birinci Jı:a. 

• 
INEMALA 

.----•ÇOK MüHtM!!!~.-.-·---
Bu akşam MAJiK sinemasında 
sehhar ve dilber BİLLİE DOVE'un temsili muhtesemi 

BOYALI MELEK , 
emsalsiz ve parlak opereti için fiat1ıarda tenzilat: 

Hususi 55 - Koltuk ve birinci 40 - İkinci 25 - Lofacalar 
._ ____ (4 kişilik) 200 •kuruştur. -----

Bu akşam 

ELHAMRA Sinemasında 
KAÇAKÇILAR 

2 inci Tilrlt filmi takdim edilecektir. 
Rejisörü: ERTUÔRUL MUHSİN 

Feriha Tevfik Hamın ile Dariilbedayi'in en iy~ artistıleri ta· 
rafından temsil edilmiştir. 

Saıık müsikili. TÜRKCE SÖZLÜ VE ŞARKILI film. 

Yarın akşam birinci defa olarak MAJIK sinemasında 
ÇETECi LOPEZ 
(KORSİKA ÇAKIRCALISI) 

Franııızça &llzlü olan bu mua.ızarn film sinemanın 5 BÜYÜK 
lAN'ATKARl: VlTAL - SUZY VERNON - JEANNE HELB· 

LlNG - ROLLA NORMAN ve DANIEL MENDAILLE 
tarafından temsil edilmekte<lir. 

Bu atk w &evimli mace-ralar kahramam, gerek hafif meşrep ve gerek 
.cihar kadınlara kur ya.pan bir PARA HIRSIZI dır. Namı fena bel

lemni' ise de hakikatte iyi yürekli bir adamdır. 

----Yarın akpm ASRI SİNEMADA ----
.l<"~VKALADE GALA OLARA~ 

ÇÖL AŞKI 
Eararenglz sabra çölünde cereyan eden &ihirkir bir aşk ve 

macen dramı. 

Mümessille~i: NOAH BEERY ve OLİVE BORDEN. 
Zengin mizansen - sehlıar tablolar - BİNLERCE ARAP SUV ARİ· 
uERt tuafnıodan icra edilen ba'!döndürücü fantazia - Silah se11leri -

• muharebeler - §Chvi ve muhteri& aşk -
'erde aralarmda zengin ve cazibeli "VARYETE NUMARALARI. 

tında kain birinci ifıas memu.r ' O p E R A !:> 1 N .ı::; M A !:> I N o A 
luğunda açık arotı:rma ile uW..cak- JOSE DAVERT ve PAUL VİGUİER'in temsili 
tır. Bu gayrımenkulun artırması i- l 
le ikincidir. Birinci a:rtmna11ında R A Z Y E 
sooo liraya talip çıkmış oılıııp bu ke- ı Fırart1lUlÇa ııesli ve 5Özlii fıilm ile talebi umumi üzerine 
re en çok artıranın imünde birakı- V A R Ş O V A K A L E S İ 
olaeaktır.Artırmalanı iştirak için yüz ı Büyük muvaffakiyct filminin tekırar iraesi. 
de on cıo) teminat alınu. Satış pe- Mümessili VİCTOR V ARCONİ. 

l 

Bir adamın gençliğe hizmet, 
vatana hizmet, eytama muave 
net diye zaman ve mekin gö
zetmeden ve ııöğsünü döverek 
cörüttüğünü görürseniz biraz 
dikkatli bakJDIZ! .. Sonunda bir 
kokusu çıkar!.. Buııünlerde, bu 
günlerde değil ya biı· aydan be 
ri, ıahıslan görülürse tayin e
dilebilir, bir kaç ııenç kapı ka
pı dolafıp söylüyorlar: 

Ben düa ettim ki; (Aynaroz 
kadısı) nı göstermediler de ko
ca Rumelinin elimizden gitme
sine sebep olan kusurlarımızı 
eski reayamı:za bir kere daha 
hatırlatmadılar .. 

- Hayvan herif! diye bağır. 
dı. 

Korku, yc°ıgunluk ve yalnız. 
lık, ne müthiş fey ! 

Birden yoltuı nihayetinde bir 
fener ışığı göründü, ışık ikilq. 
ti, arkadan motör &esi .. Bir o
tomobil geliyor. Acaba Jacqu· 
es mi? 

ıındir. İşbu gayrrmenkuilenn mü-1••••••••~ 2 film birden 2 ------••'I 
terakim vergileri, belediye re<;imle-

- Efendim! Malumu aliniz, 
ııençliğe hizmet, her Türkün 
ve Türkiyede yaşayan her ec
nebinin vazifesidir. Bu gençler 
yarın hudutlarımızı düşmanla
ra karşı kan larile,canlarile mü· 
dafaa edeceklerdir. Biz bu mak 
satla ve gençliğin sağlam bün
yeye malik olması için' -mese 
la- Beyazıtta (Altın yumruk) 
oamile bir klüp açtık.. Boks, 
güreş, eakrim, futbol ve saire 
şubelerimiz var .. Sizin de bu ııi 
bi asri ve vatani hareketlere ne 
kadar muhip ve taraftar oldu
ğunuzu bildiğimiz için hem klü 
bümüzün teessüsünü haber ver 
meğe, hem de size ıu naçiz ha
tırayı takdime geldik .. (Bir du 
var takvimi verir) Efendim bu 
nun hediyesi bir !iradır .. 

Fr.kat bu ses tozu toprağı bi 
ribirine karıştıran otomobil mo 
törünün gürültüsü içinde kay. 

Beni yegane teselli eden şey, boldu. Otomobil tozu dumana 
tü:-kçeyi iy; bilmeyenlerin an- katarak, yolun köşesinde kay
lamakta güçlük çektikleri bu boldu. Madam da, kır ortaam
piyesten misafirlerimizin bir da tek başına kaldı. Böyle ter
şey anlamamış olmalarıdır. 0-ı kedildiği için, karşısına ne çık
mit ederim ki; yanlarındaki te;· sa, parçalayaca'< gibi aaabilet
cümanlar da bütün muhavere mişti. Çünkü kendi arzusu ile 
ve vak'aları tercüme etmemi•- ctomobilden inmiş vaziyette de 
lerdir . ğil, koc~sı tarafından itilerek 

Cabi sol<ağı sakinlerine 
Ne kadar müteessir olsanız 

hr.klısınız! Evvelce en geçilme 
ye..'1 sokak, İatanbulda sizin so
kaktı .. Şimdi Kalyoncu kullu· 
ğu size rakip çıktı.. Yağmur· 
lu havalarda avcılar ö~dek avı
na çıkıyorlar .. 

FELEK 

indirilıniş vaziyette idi. Asabi· 
leşmez mi? 

Ne katır bu adam! Koca de. 
ğil, h~yvan! inat bu ya! lıte yü 
rüyecek. Yürüyor, yürüyor .. 
Bozuk yollarda narin ayakla
rmdal<i narin iskarpinlerin çek
tiğ~ azabı düşünmeli! 

Böyle bozuk yollarda yaya 
yürümek te ne işkenceli fey! 

--------------!Acaba yemek yemek için gide-

Oto-mobil yaklaştı. O.. Jac
quea, ıevgili kocau .. 

Otomobil gefdi ve tam kadı
nın yanında durdu. Kocaaı dedi 
ki: 

- Sevgili budala, yanm sa
at bu azabı ne diye çektin? 

Deminki yorgun ve korku
dan bitkin hale gelen kadın bir 
deu değitti ve çenesini kaldıra
rak kocasına baktı. Mağrurane 
bir eda ile dedi ki: 

- Neye geldiniz efendim? 
Ben pekali yaya da gidebiliyor 
dum. 

. . 

ri, vakıf icaresi, dellaJiye resimleri 
müşteri.le.re aittir. İcra ve iflas K. latanbul 3 üncü icra memurluğun 
nun 119 ncu maddesine tevfikan dan: Mahcuz olup furuhtu mükar
bakları tapu <>icillerik sabit olnu· rer bulunan Yedikulede Kazli çeş
yan ipotekli alacaklılar ile diğer mede Kireçhane sokağında 6 nu· 
alakadararun ve irtifak hakki .ı.a- maralı deci fabrilrasmda 500 adet si 

yah kuzu bağnak derm ve 3000 
hipkrinin bu haklarını ve hu,;usile 
f · "f da" ,_ -~d· ,_ adet beyaz kuzu bağnak derisinin 
aız ve meısarı e - ır O..ı.ıcın ııu. ıa""'rı· 

m ilan tarihinden itibaren 20 gün i- ya.pılan birinci aTtırmada talip ~u
=-~ "k .. b" l ·ı b"~· 1 hur etmediğinden ikinci açık artır· çu.a.ıu.e ev.ra ı mus ıte crı c ı.wırme 

!eri Ja.zımdır. Ak.si halde hakları ta ma suretile 6'ltclması tekarrür ctti-
pu Gicill.erile sabit olmıyanlar satı§ zinden 13 şubat 1932 tarih~ mü
be:delinin .paylaşmasından hariç ka- sadif cumart.cai günü saat 10 dan 

11 e kadar satılacağından mahallm 
Jrrlar. Alakadaranm işbu maddci ka <la memuruna muracaat olunması i-
nuniye ahkamına göre ıevfik hare lan olunUor. 
ket etmeleri, ve daha fazla malG- •-------------
mat almak isteyenlerin 931-12 dosya 

numarasilc memuriyetimize müra· 

caatlarr ilan olunur . 

Harik Hayat Kaza ve inanın! Böylelikle kapı ka. 
pı dola~ıp Türk gençliğini ile
ri sürerek kim bilir kaç bin li
ra topladılar .. Nihayet dün bi
zim Kul~, rr.isafirin'.n lstanbul 
cihetindeki evine gelirler.. Yi
ne ayni nakarattan başlayarak 
takv'mi vermiş .. Bizimki bunu 
bir hediye zannetmiş fakat bu 

Grl•p salgını cek!eri köy daha uzak mı? Şu 
yola bakın. şu uçuruma bakın! 
Kocası bu manzarayı güzel bu
luyor. Hayvan dedik ya, man:za 
radan ne anlar? Burası bir vah
ıetabat ! Bir tarafta kayalar 
yükselip gidiyor, öbür tarafta 
uçurum alçalıp gidiyor. Orta. 
smda da sivri sivri taıları meb
zul bir yol .• 

Sirgortalarınıır Galatada Ünyon hıınmda kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Sultan Ahmet üçüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: Defterdarlık tara
fından İstanbul Yedikulede Fatih 
Sultan Mehmet mahallesinin birin
ci cad.ıkde (6) numaralı dibagat fab 
rika.sı sahibi Kiryako Efendi aley
hine ikame edilen dava üzerine müd 
deialeybe gönderilen davetiyelerde 
ikametgahının meçhul olması ha•e
bi!c bil.i tebliğ iade lnlındığmdan 
ilanen tebliğ-al icrasına karar veril
mis ve muhakemesinin 5-3-932 W· 

martes.i günü saat 14 tıe talik kılın
mış ohnakla vakti mezkfırda mah-

Grip size bulaşmaması için üstü
nüzde daima ufak bir cepte taşı
nır tükenmez bir nefes çekme ciha
zı olan POHO'yu taşıyınız. Sizi 

zan daha kuvvetlt'nmeden beri. mükemmelen muhafaza ve tedavi 

ki yapıştırmıt : 
- Hediyeai küçük bir teY, 

bir lira efendim.. 

edcn. bir ilaçtır. Her türlü merhem 
ve ona benzer hc.r hangi bir ilaçtan 
daha idareli ve m;ıe.irdir. Bütün 

Kulak misafiri hemen tak- büyük e<:zanelerde satılır. 

Milliyet'in Edebi Romanı :31 

Güzellik Kr • • 
ıçesı 

Vezihe Muhiddin 

müstesna insanlarla ıhata edıl- t rafında söylenen aözler, derin 
mişti. Herkes şimdiden onu teb mağal'1llardan çıkan boğuk ses 
rık ediyor ve mukRdder zaferi- ler gibi itihr.eyen kulaklarında 
ni gizli gizli alkışlıyorlardı.. oğulduyordu ... Of yal'1lbbi ! .. Da 
Genç kızın dumanlı gözlerine ha ne kadar uzayacaktı bu heye 
bir iki defa uzaktan Vedat Na- can? .. Bir ses hepsine nihayet 
cinin çehresi ili~ir gibi oldu., verdi •• ikinci bir intihaba lü
Genç gazeteci çok ciddi, çok dü zum kalmadığını söyleyerek 
~ünceli görünüyordu.. Belkisin ittifakla kraliçe inti-

Tetkikler, müzakereler, de- hap edilmit olduğunu ilin ettil 
rin derin münakafalar sinirleri Bu sese kimse itil'1lz etmedi .. 
bozacak kadar uzun görünüyor Gözlerile gördükleri bu 
du ... Nihayet müthiş an gelmit hakla teslim etmekte hiç bir 
ti! .. Belkis kabına sığmayan bir fert tereddüt etmedi. Hatta 
heyecan ve helecan içinde etra müsabakaya büyük ümitlerle 
fmı kapkaranlık görüyordu. Et giren güzeller bile. 

Türk.iyede bilafasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
1 

kemede bizzat ispatı vücut etmedi
ği ve yahut tarafından müsaddalt 
bir vekil göndermediği takdirde 

Kadın bir hayli yürüdü. Or
talık kararmağa baılaymc:a, 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 
mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. ,,l giyaben muhakemeye devam ohrna

cağı ilin olunur. 

Belkis kendini yokluyordu.. cinin muvaffakıyeti" serlevha· 
Aylardan beri ruhunu darına sı altındaki yazdan bir hamle
dağm eden o garip hisler, o kin de okudu: Paris tıp fakülte
ler, ıztıraplar, o gurur ve ihti- sinde büyük bir muvaffakıyet
rası sanki görülmez ilahi bir le imtihanlarını vererek stajı. 
elle içinden çekilip almmııtı.. nı yapmakta olan müstesna 
Kendini ne kadar hafif ve aa- gençlerimizden Ziver Pş. mab
kim hissediyordu. Uzun haata- dumu Nedim Münir Bey dün 
lığından hiç bir iz ve eser kal. tehrimize avdet etmittir. Mem 
mamııb .. Bir mucize gibi bir- leketimize hakiki bir iftihar nü 
den bire tifayabolmuıtu!.. munesi olan bu çok zeki· ve 

Arkasından gelen yavaş bir n:ümtaz gencin şiddetli bir lİ· 
sese batını çevirince Vedat Na fodan muztariben yattığını de 
ci ile karşılaştı. Genç adam de rin teessürlerle haber aldık. 
rin bir teessür içinde idi. Elin- Yad ellerde Türk zeka ve mu
de, akşam çıkan gazetelerden vaffakıyetine yüksek bir misal. 
biri vardı. Belkiee bir yerini ilh ....... . 
iıaret ederek gazeteyi uzatti: Belkis daha fazla okuyama 

Belkis gazetenin o noktası· dı. Vedat Naciden daha bem
na göz gezdirince titredi: Kü- beyaz kesildi •• Genç adam bü
çük bir fotoğraf; Nedim Müni- yük bir samimiyetle onun ko
rin resmi! .. Altında bet on sa- !una girmişti. Koridora doğru 
tır yazı .. "Pariste bir Türk gen yürüdüler, Belkia hiç bir ıey 

söylemiyordu. Garsondan kü· 
çük bir kağıtla kalem istediler, 
Belkis tenha bir kötede tertip 
hey'etine hitaben küçük bir 
mektup ku :ıladr... Genç kız 
kraliçelikten istifa etmitti ! •• 

Vedat Nacinin elinden tuta 
rak hemen ortaya atladılar .•• 
Otele girer girmez Belkis so
yundu. Eaki lacivert montoau
na aanlarak dıtarı çıkarken 
masanın üzerine küçük bir ki
ğıt bıraktı: 

"Beni affediniz!" •. 
- ÜÇ SENE SONRA -
Bir yaz günün ak,anu .• Gü

neş kızıl, kıp kızıl tüllerini F e
nerin tirin sahillerine, bahçele 
rin nefti çamlarına sarıyordu .. 
Havanın neacine ide ve ıhla
mur ıtrı örülmüş .• 

tü .• 
Adnan Bey bir az daha ihti 

yar, biraz daha beyaz, bir çam 
ağacının altındaki kanepeye 
yaalanlDJ§.. Biraz ötede çakıl 
taılarile oynayan küçük ve se
vimli bir bebeğe uçuk mavi göz 
lerinın en mütfik, en mes'ut 
tebenümlerile bakıyor .. Beyaz 
fiatanlı yavrunun, küçük, be
yaz bir kelebek gibi aceıni a· 
dımlarla sendeleye aendeleye 
yürümesine bir harika, bir mu 
cize gibi hayran!.. Bahçenin 
loı yollarında, aktam gölgele
rinde biri kendilerine doğru 
yürüyor •• 

Adnan Bey mini mini toru
nuna sesleniyor: 

- Baban geldi.. Leyli.cık.. 
Baban geldi bak.. Bebek m -
sum ve şetaretli gülüşlerle u
zakta b b ına 

~d.-u~-1---~~:ı...c·--l·J·~·ru·~dev~~a~m~__:ech::Y~°':.:..".t..tıı.&ın...;~nnıJ!!!~!~· ~bi:"~r~Ş~a:fak:&:.~pe:,._n_·ıJ.liti..ö!!!!'!~~-·~in~~;~i:z~l~e~ri~n~e-t_es.....:ad~ü.·f...ı...la...l!I'~~~ 

Kızıl gölkeli, keskin ıtır·
lı havada bir tren di.idüğü öt

Se- Mı ırh a:•!'ı" ... "'.' .... 
;;;,,,..,iıııt __ , • r arı ı 

Bu Akşam 
Kadıköy 

SÜREYYA Sinemasında 
RAŞtT RIZA 

:ıeyeti temsiliyesi tarafından 
Beşte Gelen 

Vodvil üç perde 
Sinema: 

Perşembe gününden iti'baren 
REN KIZLARI 

Büyük Alman <'n"'"Pti 

İstanbul birinci ifla• rnemurııı
ğundan: Müflis ku :-ı duracı Rafai! 
Şaul cfe.ıdimn evvelce tanzim ve 
ilan <Jlunan sıra dcfttri ehiren ıJü
zeltilmiş olarak n;n rl?. edilmışti. 
Bu kerre diğer alacakl:lar zul ur el 

miş ve kayt ve kabul edilmis c ldu!t· 
!arından sıra defterinin iki m i dda 
olarak düz.,Itildiği iJi,n olu•ur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkcnıesinden: s~.,, ikamctgiıh 

Beyoğhında H ;ı:nmalb~ ~ı sok ğ ır..d 

(9) numaralı h .. ede göı;teri!el" IH 
vid Yosısula oğlu Elias cfend1 •in 
Osmanlı bankasında mevcut parası· 
na mahkemece vazıyet edi!m:ştir; 

tarihi ilandan itibaren tshabı mat
lup ve al:ikadaranm bir ay ve mira.I 
c:ılarıu üç ay zarfında Beyoğl. dör 
dilncü sulh hukuk mahkemesıne mil 
racaatlan lüzumu itan olunur 

koşmak isterken düşüyor •• İn
ce sevimli bir feryat .• Bu sevgi· 
li ve berrak sese iki candan •ef 
birden cevap veriyor •. 

- Leylicık Leyli\cık ... 
Köşkün kapısındna göru• 

ne Belkisle, ye.-e düşen yııvru· 
sunu kaldım;ağa koşan Nedim 
Münir bebeğe yakla~ıyorlar fa
kat genç baba daha atik davre 
nar k Leylıicığı kollarının ara 
ıına alıp aeve seve haval.ındı· 
rıyor. 

Adnan Bey mes'ut baş 
kaldırarak torununa onun Jm. 
dar masum gözlerle güluyor: 

- Ah yaramaz.. Korkuttun 
beni.. Sonra genç ana ve baba· 
ya dönerek : 

- Nedim! .• Liliyi annesine 
ver •• Onun göğsüne aokulaun •• 
Onunla konuşmai;ı ögrensin.

-- BiTTi -
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İstanbul 4 ilncü icra memurlu

ğundan : Haci Yanko efendinin hat 
hayatında Hasan Fehmi Beyde<ı is 
tikraz eylediği mebalığa mükabil i· 

. h b . . d"l" B Ik hh l . . s· k"l d potek olunan Samatya.da Mirahoı Changhaİ önünde bir mu. are eye ın~ızar. e. 1 ıyor a 3:n. ~ura as arının avdetı ır 1 ise e İlyas bey mahallesinde Atik Haci-

(B 
. . h"f d ) rar vermiş bulundugu anlaşılmakta· Tokıonun munrent ıprotestolara (Ba§ı ı ıncı salııfede) nacaktır. Ekalliyetlerin himaye Hırsızlık m.anol cadid Congra sokağında ce-

• B§l 1 ın~ı s_a ı e e. dır. . katiyyen ehemmiyet vermemekte ol le başlamışlardır Dün sabah si için mevcut olan muahedeler dit 13 numerolu maabağçe hanenin 
Şehırdeki Çınlı asken 1?1'."" Ehemmiyetli Japon mensucatı- duğu sabit olmuştur. Dünya, devlet 1 Yu hh • h ef reisi meriyette kalmakla beraber (Başı 1 mci salıifede) beşdc iki hissesi kırk beş gün müd-

vetler Japon harp gem~lennın ma!athaneleri civarmda yerleştiril· adamlarının önüne geçmek ımecbu- M npan mura as . ey 
1 

hh b k · k il detle müzayedeye konularak elli Ji 
at 1 '· k b 1 etmemek J k t taar:nz .. iyetinde buLun.dukları felaketin • apanastasyu ıle mura " 5 u omısyon e a iyetlerin hi- resim, 1869 senesinde Fransa krali-eş erıne mu a e e miş olan apoo ıtaa 1 mu . . . 1 d M .1 M p · · · b" k"l ra bedelle talibi uhdesinde olup be-. - al ld ki dan İS• bir vaziyet almı• ve bu mıntakayı tehd>dıne maruz bulunmaktadır. ar an • Mı onas ve . apa mayesı ıçın ır zaman teş ı e- çası bulunan Eugenie, Sultan Aziz 
emrını mış o u arın • 1 . T' - Sh" d 1 S . f • .d · · d kt' • d 1 b 1 ld""' deli müzayede haddi layikında go"-fhk' t • ateşle murakabeye memlll' olan ngilız . v'.' ımes gaıoetesı, ıozavanm ge- opu os, eynse aın ı aresının ece ır. zamanın a atan u a ge ıgı zaman 

1 amatın top a ~şıne b Amerikan kıtaatınm busumetlenını çen hc:fta emre,tmiş olduğu v.ı.l:ışi- Pire tarikile lskenderiye • Balkan misakı avant proje- Mons~nyör Hassor isminde bir ra- rülmediğinden ihaleyi katiyesi ya-
cevaped~lermkedt ıdk.lerı resmen e· celbeylemişlerdir. yane bombardımanın dünyanın Ja- ye giden postasile Pireye sinde mevcut pren•iplerin dör· hibe hediye edilmiş, ve rahipte tablo pılmak üzere bir ay müddetle tem-
yan l me e lr k Ponyaya olan teve<:cühlinli mühim h y d yu hu kiliseye talik etmiıtir. dı'dı' mu"zay-~ k 

• · b Muhareb•nin vukuu ya ın areket etmişleı·dir u • üncüsü de Balkan devletlerin- ~eye onmuştur. Me· Bombardıman vak'asının aş • . ·ı surette izale etmiş oWuğunun yazi- d• M Bundan başka ayni kiliıede gü- aha · tamam' 
1 d h" r tel'k LONDRA, 2. A. A. - Daıly Mai yor. nan murahhasların an • den biri, diğer bir Balkan devle milş kaplı biı· inci! ile mukaddes bir 

5 sı 1 74 metro murabbaı o 
~ngı~ın. a, şe •r P? ıs ten .. a azetesi q>ek yakında Changhai'da Çin _ Japon mııUasebatı ve İspiropulos M. Bakalbaşı, tinin tecavüzüne uğradığı za ıarap kadehi vardır. lup 59 metro murabbai üzerinde bi-
kı edılmış _ola~ emır m~cıbın~_e ~ir muh~rebe vukua geleceğini yaz- M. Kalo u~aki dün akşamki man diğer Balkan devletlerinin Bundan dört gün evvel sabahle- na ve mütebakisi bağçedir. Kıyme-
derlıal derın bır karanlıga go-

1 
maktadır. Çinliler şark astasıyonu- Cemiyeti akvam ko.n 5 I ' .1 S 1• 'ke tecavüze uğrayan tarafa mua- yin altı buçuğa doğru kili,.ye gelen ti muhamminc ıemami bin beş yüz 

"! .. t'" ka raf da toplanmışlar· CENEVRE, 2. A. A.- Tahdidi vansıoyne trenı e e anı ' zang~, lncil ile mukaddes şarap 
mu muş ur. nun ar <ta ın ' · Yugo 1 hh 1 ı M venette bulunmalarıdır. -· liradtr. Mezkur hane ahşap olup 

dır. Japonlar ise, ileri mevzile:ıli""?! ;- teslihat konferansı aç•lmadan evvcl y 5 a~ya muMra aTs ar l • · kadehinin yerlerinde olmadığını gör 
Yollar mahşer gibi lerletmekte ve ayni saha dahı ~e içtimaa davet edilen Cemiyeti Ak- uvanovıç ve . opa ovıç, Bunlar birer tekJif halinde müı, bundan ba§ka kilise içinde da- haneye girildikte kısmen renkli çi· 

NAN KIN, 2 A.A. _Japon kuvvetlerini takviye eyJemektedır- vam meclisi, Çin-Japon muhasama- Bulgar muı·ahhaslanndan M. projeye ithal edilmiştiı·. ha bazı esrarlı izler gönnüıtür. Bu ni kısmen meımer havli üzerinde üç 
bahriye silahendazları karaya ler. tının tatiJi, Shanghayda bitaraf bir Genof ta ayni trenle Belgrad'a Konsey bundan maada Bük- da bir kaç kan damlası ve iki ip par oda iki abdeshane tahta böl:ne ile 

Çıkarak Ksia Kuan mıntakası· Anırrika'nın endişesi müttı mıntaka vıucuda getirilmesi ve der· ve Sofya'ya avdet etmişlerdir. reşte toplanacak olan üçüncü çasıdır. ~yrılmış odunluk ve kömürlük yer-
hal müzakereye girişilmesi maksa· D. B Ik k f Zangoç kiliae içinde bu gayri ta-

na 'hakim olan tepeyi ve nehir madiyen artıyor dıyle bilyük ,ckvletler tarafından ığeı· murahlıasbr <la bugün a an 00 eransının rüzname biiliğ~ şaşmakla beraber, rahibin li ocaklı çimento çamaşir tekneli 
boyundaki rıhtımları işgal ey· VACHİNGTON, 2.A.A. ;.;. Chang· Tokyo ve Nankin hükumetleri nez- hareket edeceklerdir. • • sini hazırlıyaral: dağılmıştır. gelmesini beklemiş ve iki saat sonra mutbak olup bağçeye burada·.1 biI 
!emişlerdir. Çin kuvvetleri de haidaki bey.nelınilel m:ntakad~ va- dinde yapılan teşebbüs!-eri manevi Konferans konseyının son Konsey mesaisine devam ettiği ~a rahip Boğos Kireççiyan gelmiş- methali vardır. Bağçede müşterek 
ayni mahalle gönderilmiş 0 ). ziyetin nezaketi Amerıka efkarı .,. kudret ve nüfuzu ile teyit etmiştir. celsesinde ekalliyetler meselesi müddet zarfında murahhaslar tır .. Zan!l'oç gördüklerini anlatmış, bir kuyu vardır. Avlıdan taş mer-
duklarından bir müsademenin muıniy.,..inde mütema~iyen artmak· Yunan so•galistıeri nin etrafnıda ~ayanı dikkat müza- Türkiyede azami hüsnü kabul rahip to; işe .vazı~et etmiıtir. divenle bodruma inilir ve bo·'rum 

1 b'r endi~ tevlıt etmekte ve k I " Y .. .. 1 d' B'IL 1 Rabıp Kıreççıyan ef. çalınan iki ~ 
vukuu gayri kabili içtinap gö· ta 0 an. 'li d' "kalemeLerde ken bir kararı ere er olmuş bilhassa ugos· gormu~ ~r ır. 1 nass~. konfe- kıy'?ettar ıeyden başka bir kere de da ittfaalindekl arsaya bir methali 
rünmektedı·r. bu endışe er 1 mu "•-•ı lavya B I hh sları rans rcısı Hasan B. muzakeratı kralıçe Eugenie'nin tablosuna go"z -' .disini göstıermekt ve bu mu~ .'.'""k

1
e- PİRE, 2. A. A. _ Sosyalist fır- d ve

8 
u gar ~urkıa a . va ..... ır. Bi.riru:i kata çıkı!dıkta yük 

Dehşet İçinde kalan halk, l d Amerikanın ihtiliifa suru e- kası akdetmiş olduğu bir içtima es- arasın a alkan mısa proje· idarede şayanı takdir bir melıa- atmış ve bu tablonun da yerinden lü bir sofa üzerinde dört oda iki ki 
Nankinden kaçmaktadır. Nan· ı~lp esürüklenmiyeoeği .suali sık, nasmda Şanghay bombardmıanmı sinin müzakereai sıı·asında esas rkielt göstermiş, ve mevcut müş- ad~ua~ ~,;~;ı!dığın1 gob"~.mb~~tt!H"· ıer mevcudtur. Cephedeki odadaTI 
kin ile Hangchow arasında son sık .sorulmaktadır. . .,.de takbih eden ve Cemiyeti Akvamın lı noktaı nazar i:.ıtilafları mev- · atın İzalesi için pekçok çalış : . _şısrnca us u un · 

G tel Vazı·yetın fevkaw· va- lih ·ı · · "daha . ld " şaııran rabıp polısı haberdar etmiş birisi şahnişli ve bahçe kısmındaki 
günlerde açılmtA olan büyük aze _er, · tl kaydet· tes atın 1 gası JÇın mu le et- CUt O ugu anla9ılmıştır. mıştır. bu ıuretle zabıta d:ı tahkikata ba•ı;. odanm taracası vardır. Yalmz ze-

dd 
~ k I him oldu~unu ehemmıye. e . ' mesini talep eden bir karar sureti 'h.. • k ? D I b h d k • mışt • 

ca e üzerindeki insan a m arı mekle beraber ittiha.z e. dilin. ış oı:ın kabul etmiştir. • .ılaf necerı çı tı. o ma a Ç., sarayın a ı ı~-- .. . min katında elektrik teçhizati var· 
d k k • b b. h t 1 ne y .. Kilıse uzerınde bir keşif yapılın- d H d 

a eta or unç ve sıya ır ne tedbirl<:rin harp ateş.ın.ın. '6 ıga 'ıe lngi•iz hariciye nazı- unan murahhaslaı-ından Se- . musamere I ca, üst tarafta bir pençerenin demir ır. · u udu: iJır tarafı alıere ait 
ri andırmaktadır. mani olacağı kanaatını ız ar ey • lanik Hukuk fakültesi hukuku M. İspıropulos bundan sonra parmakhklarınm krnlmış olduğu ve arsa ve bir tarafi ahere ait hane bağ 

Karaya çıkan 100 Japon bah· mektedir. Le harp gemilere ve as rının beyan;:ı.tı düvel müdenisi M. fspiropu!os evvelki gece Dolmabahçe sara· b~~adan ~ar~~~ılan bir iple hll'sızın çesile mahdudtur. Talip olanların 
riyelisi Osaka ve Kaiska posta· k ~ukgvvazeettelerrg, önderilmesinin hiç· LONDRA, 2. A. A. _ Hariciye Balkan misakı hakkında bir a- yındaTürk murahhas heyeti ta- kilıserı; gırdıgı,_fakat aş:ığı inmekte kıymeti muhamminesinin beşde iki 
h 1 • • h f kt erı u f d . . ıken ıpın koptuf!u htrsızın ye d" ane erını mu a aza etme e· b' çhile harbe hazırlanma ma.na- Nazırı J ohn Simo.1 Şanghay hadi- vant proje teklif etmişti. Bu ra ın an verılen zıyafetten ve ~ • re u- ye isabet eden yüzde on nisbctinde 
d • Ç' k l kı k"ll' ır ve Am 'k 1 · h' . maı· . G . H h . şerek yaralandıg!, kRn damlalarınrn 
ır. ın ıta arının smı u t• sma gelemiyeceğini ve .. erı anı~ se er.ı ve esasen ma ıyetı . _um proJe koınıite tarafından cüz'i ta azı z. uzurunda verılen da bu suretle tahaddüs ettiği teıbit pey akçesini müstahsiben 5-3-932 

si bir müıtademeye meydan ver harbin önüne geçmek •Ç1!1 muhalı tedb~.rLer hak~ında yap~an sıyası te ı dilit ile kabul edilmi tir. M. Is- konserden pek ziyade mütehas edilmiştir. Tahkikat ve keşif bir az tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar is 
k . . h I d ld k .. kün kılmağa çalışacagını yaz şebbuslere daır Avam Kamarasında - I ek . ş I • • ld ki l d h 'l 1 -meme ıçm rı tım ar an o U mum d şu izahatı vermiştir: pıropu os allıyetler mese esı sıs o u arını söy iyerek de- a a ı er cyınce meçhul hırsızın, ki- tanbul 4 üncü icra memurluğuna ,-e 

Ça uzak bir mesafeye çekilmiş· Mma. kStati~~~n'un asker! kuvvetler sev- Alı~n en. son. h. abc.rlerc nazaran etrafında Bulgar ve Yugoslav: miştir ki: liseye bitişik garajın üzerine çrknrak 928-~595 dosya numerosula bizzat 
tir. Dün akşam istihkamlar Ü· Cha had N k d d ı k b' hb 1 d ki Ga · H hh 1 oradan kiliseye atladığı tahak- b"I k. kinin münhasiren ng ı ~ ve .~n .. ını :. §un ı ı . tam. _ır sükCın ya mura as arı arasın a . - z~ • z. mura as ara kuk etmiştir. veya ı ve ale müracaat eylemeleri 
zerine müteaddit obüsler düş· sair limanlarda bul;ına.n Amerıkan hu~"II surmektedır. lngıJız tebaa.- noktai nazar ihtilıi.fini ve Bal- ayn ayrı ıltı~a~ta. bulun. d_ular. Bu şekilde iş anlaşılınca, meçhul ve fazla malfımatl'll dosyadan ita 
mu·;ştu··r Bü'tii"'n bankalar kapan t basının hıma· ""'sinı ıstihdaf ey- sı sag ve salı.m bulunmaktadır. To- !ran mı'sak · · · s nok- Konfer•" k t b R h d'I • · ·ı· ı 

• ı e kte o1duğ~~u söylemesi efk:ii· kyo ve Na•.ıkindeki İngiliz sefirle- ~ 1 ı. proJesımn esa -·• a ı ı umumısı U· ırsız aranmağa ba,lanınış ve civar e ı ecegı ı an o unur. 
ınış ve müteaddit soygunculuk ~~~':numiyeyi teskin maksadına . ri~e Çin. ve J:ıpon hükı'.l~etlerine a- ta ar~ı bıze şu surette anlat· şen E§ref B. beni kendilerine da bir lokantada ahçıhk eden Pav- --------------
vak' alan vuku bulmu§tur. Bu mebnidir, fakat beynelınılel ıru_nta- şagı~ zıkredılec~k teklıfleri bildir- mıştı~; . . • • takdim ederken Şelanik'te mü- los namında biri, §Üphe üzerine ya- Beşiktaş ikinci l1ukuk mahkem.-
sabah polis müdiri Japon bahri kayı Çin-Ja.pon .niz=.a karşı .hıma- ın_e1erı ve bu teklıflerin m.e~kur hü- .-. - Balkan mısakı proJes~nın derris olduğumu söyleyince de- k~l~nm1!ı fakat bu 8~~ • hakkında sinılen: Bebekte Bebek bahçesi br 
Ye kumandanı ile görüşmüş ve ,, etmek için bır mutare_ke vucude kumetleree kabul edi.Lmesını ısrarla muzakeresi esnasında ekallıyet diler ki: "Ben de Selanik'liyim :=r~~~::.ulunmadıgı •çın serbest 
sulhün muhafazasındaki lüzum ~etimıenin müşkül olacagından kor taleıp e~e~eri, bu. teloliflerin Çin ve ler meselesi etrafında bazı nok-. ve daima Sel an iği düşünüyo.' . şısında 236 numaralı hanede mü kim 
üzerinde İsrar eylemi•tir. kuluyor. Japon hukumeterıne aynı zamanda tai naz f ki kt b rum Fak t S l' . _. d t b. Zabıtaca yapılan tahkikat meyanın iken vefat eden 1''atma İkbal hanı-

• Nankin topa tutulma~ı. resmi ma- yaıpıldığına dikkati celbetme.leri i- ar ar. an çı . 1•. unun- · a e anıgm os ır da, kiliseye giren lursızın bilha11a 
Wuku'da konsoloshane me· hafilin endişelerini arttırmıştır, ~u sJn talimat verilııni~tir. l~ ~abe~ mısak projesi pren- devlet elinde bulunması beni tabloyu atırmak üzere girdiği fakat mm mirasçılarının üç ay zarfında 

murları da dahil olmak üzere mahafi:I vaziyeti eon derece nazık Bu teklifler Amerika, Frnnsız ve sıp ıbbarıle ve ittifakla kabul bilhassa memnun ediyor." Bü. g°:diği delikten tabloyu çrkar.:ınaya- ve alacak ve borçlularımn bir bu-
bütün Japonlar Japo';1yaya. av- addetm;ktedir. İtalyan hükCımetlerik bilmüzakere edildi. Noktai nazar farkı Bul- yük Reisinizin bu sözlerini av· cagmı anlayınca vaz geçtiği ve eli- çuk ay zarfında 1931-60 dosya numa 
det için tahliye edilmıtlerdır. Bı·r ı'htı"l"f çıkacak mı? kararlaşt. ırrlmıştır. Bu hükilmetler-. gar ve Yug~lavya murahhas- detimde Selanik matbuatına ne geçirdiği oldukça kıymettar addo rası iıe Beşiktaş ikinci hukuk hiı· 

b t " d ı ha ._ ~~ lunan İncil ile §arap kadehini alıp kimli 
Çinliler müdafaa terti a ı BERLİN, 2. A. A. - Bilyilk dev . ~?ıt:s=;t e ren.eita~"i:'·~ lan arasındadır. Bulgar murah nakledeceğim." kaçtığı tahakkuk etmiıtir. . 'ğine müracaat ve mirasçıların 

alıyorlar Jetlerin hattı hareketlerini tetkike- kıs"-e•'~§n.'rbu. hrnn'!lız ve fakayatn etu- has heyeti, ekalliyetlerin müs- M. Papan ıstas,,.,.'nun Yaln.ız, bu mülıim hı:nızlığın her sıfatlarını beyan ve alacak ve borç-
. • Ge . d' k' ...., ...., usuııa muva • . b' k ~ hald b bek af 1 

SANGAY, 2 A.A. - Nan· de~ nım resmı rmanıa ıyor 1.: mişlerd.ir. Bu teklifi.er şunlardır: mır ır şe ilde himayesini iste- htg rnatı e ır te e tar ından İdare e- arını kaydettirmeleri lüzumu ilan 
. fi .. Bırçok devlet adamları Japonya ı- - . .. . mi 1 b"lh y 1 dilmiı olması ve kıymettar tablonun olunur. 

kin' den gelen telgra ara gore le bir ihtilaf zuhurunun nakabil ol- kl t1 ~b::_ve.kş~ddetıefmust~li~>tha- d şb~r Bvel 1 akssall' u~os avya Yunan murahhas heyeti reiıi Avrupaya götürülerek orada satıla. 
Çı- 0 askerleri Japonlar _tarafın· d - ~• da bul ktadı re e Cl'ın ""r ı ı tara ça tatı ; a ır u gar e a ıyetı mevcut M p t 'd d"" L. - kati ti edilin 

h 1 b 
t ru 1 ugu mu...,,easın ınıına r- 2 - Herhangi bir suretle muha- olduğunun kabul ve tasdik edil . apabnaa aayu a un şu ue- cagı ye e ~nn ektedir. 

dan vukuu mu teme ır aa • ar. . _ samatta bulunmak maksadıyJe ,;e- • d . . 1 d" yanatta ulunmuıtur: 
za karşı müdafaa tertibatı al- Mamafıh Amerıka, bunu arzu et- f b l'k ba k d ha mesuı e ısrar etmış er ır. Fa- " K • • . 

k di . b. aff . t er e~ ı ""'Ya ş a tarı; a zır- k y I uh - o.naeym mesaıaı mem-
k d l 11)1eme te r, zıra ır muz erıye Jıklar yapılmaması. at ugos avya murau aslan • t" . b' e1t•ld 

ına ta it' ar. 1 kazanıldığı takdirde bile Amerika- . • . . buna ek yanaa k • t . j nunıye ı mucıp ır f ı e ne-
Hariciye nezareti meınur ~- 'k · dl · k' fı JaakkaJ zo se- 3 - Çın ve Ja;pon askerderının . P ,.nıa ıs ememış- ticelenmi§tİr. Balkan ·mıİaakı 

bo it nın ı tısa ın ışa elyevm ~masta bulundukları yer- lerdır. Bulgar murahhasları bu fikri .. d -- ·ı ·ı k 
rı nezaret binasını şa ınaga ne geri kalmış olacaktır. Fransanın Jeode-n Şanghay havalisi de dah'l kt d d k b "h • gun en gune ı erı eme te-
h 1 k d Ak93 ktak' afii pek oka · ı no a a ısrar e ere azı 1 tı- d. 
azır anma ta ır. Y~. ş~r ~.men '. • o!.duğ,u halde tamamen çekllme1eri; razi ka tlar serdet · 1 d. ır. . . . 

Nankin'de JtıhftJt dar mühım. de~ıldır, bınae""!"y.h 4 - BeJl"'e.J.milel imtiyazlı mm- Y .m~ş er_ ır. Bu Balkan mısakı proJesı bak. 
Pariste vazıyetı dah~ umumı ~ır takanın - bitaraf bir mmtaka vil- nunla bcrab~r bu ıhtırazı kayt- kında itirazı olanlar bu itirazla. 

NANKİN, 2. A. A.- J~n baş· noktai nazardan derpış etmek mum cuda ,.,..iril·:ocsi '!luretile _ hima lar nazarı dıkkate alınmaksızın 1 k B Jk k f 
k 1 dil bah Çı·n '-·-i,iye .. . . ,,_. ·- • - k ,, ed"I . . rını ge ece a an on eransı 

onso Ol9U n sa ""' • kundür. yesı. Ve bu mnıt;,ltad:ı sulh ve sü- proıe auul ı mıştır b" ·ı · h ed b·ı ek 
nezuetine gitmi§ ve hariciye nazı~ İngiltere, mütereddit ve k

1 
adra~:- kilnun Şanrlıaydaki oeneral konso- _ Yugoslavya mıu"abbasları n

1 
a d'ır rapor ı e ıza e ı eıc 

M. Louvenkan nezdinde Changhaı d "'" ıe esaslı bır mese e e '-"'" losl t f ·d b' f b' . er ır. ır . .,oy . ar ara ıı. an ıtara ane tr o;u- nın ekallıyetler mes 1 . h k 
taarruzu.na karşı bir protıe<ıtoda bu· miyeti akvamın nüfuzunu.takvıyeye rette tespit edilecek itiliiflar vasr- kmd b' ht e esı . a : M. Papanastasyu, Yugoslav. 
!unmuş ve Çin kıtaatrnı ateş açmak· çalışmak M. Mnc Donald ın ı~eolo- tasiylc temini; " a ır mu, ıra verdıklerı ya murahhaelarınm verdikleri 
la ittiham eylemiştir. .. . afıktır Fakat İngiltere- 5 B ·a ti kah 1.. .. · dogru mudur. h ed. b' 1• l 

ıısıne muv · . d - u ' r arın u u uzenne mu tıranın ş ıt ır ısan- a ya-
Çin hariciye nazırının sualinece d.e İngiliz.harici siyasetı hakkı:.u~ Çin ile JapL-.ıya a;a~md.a . :ıyevm - Evet, Yugoslavya murah. zılıp yazılmadrğı hakkında SO• 

vaben, J""pon baş konsolosu muha· İngiltere ile Amerıka arasın~ mevcut olan her turlu ıht:lafların hasları Arnavut ve Bulgar mu 1 I d "B ht b" 
rebenin Tchapeide cereyan etmiş ol halefet mevcut olduğu ~oktaı na· Cemiyeti Akvamın dokuz kanunu- rahhas heyetleri arasınd Am ~han sua ': el: u m.~ ıra l• 
duğunu söyleyince hariıciye nazın dan hilküm veren birçok dev· evvel tarihli karar sureti ve Paris t B I k 11. a a la are gerı a ınmıştır cevabı-
b ah 'I' ç· . da '--"··~ zarr;ı. B d 1 t a.mın . . . . . vu ve u gar e a ıyetlerinin . 8 Ik d 1 ti . u m a• m ın t0;pıagm ........ ~.- let a.damları vardır. u eve mısakı daırcsınde haL!ı ıçin siya<li h. . . . S f , . nı vermış ve a an eve erı 
ınası itiba~il.e evvelli JaıponJarın Çin )arının Japonyanı~ ~~'bila ve teves- müzakereler. tariki ile süratli te- -'~lmayesı ıçkınl 0

• l;'a da ım~a e- tehaasınin, Balkan memleketle 
orazisiııi işgal .suretile kendi kendi· sü <ıiyasetinin buJ'.u~ O!'Y~ rakkiier ~emın edilmesi. <>~ en pr~!0 0 a ıtıraz etmışler- rinde serbeaçe ikamet edebile-
lerini ittiham altına koymuş bulıun· Amerikanın vaziyetını zaıf duş~r- Bu müzakereler herhangi bir ih- dır ve bılahaıe verdikleri muh- ki . · B lk · k 
duklarmı ifade etmiştir. mttini hoş görmeleri muhtemeldir. tirazi kayıt veya talep vuku bul- tırayı geri almışlardır cel c:rıdnı vek 11'! atol mısa 1 mi e: 

Ja.·~n "-şı l '-undan son b ·· ks b'ta f .. h'tl · • se esın e e a ıye er mıese esı .-- "" <onso osu " , . T hk. k komisyonu ugun ma ızm, ı ro muşa ı en.n yar- - Arnavut ve Yunan ekalli- d 1 ·ı h l"f k . 
ra, Ch:ınghai'da '!ltatükonun muha· ı tJ ı duru ile cereyan etmek sart kosul- I I . ld o ayısı e mu te ı no taı na. 
faza edilmesini tale,p ediru:e, M. yola çıkıyor . . muştur. • • yet er n:ese esk lf 0 u~ zarlar serdedildiğinden murab-
Louvenkan her şeyden evvel tabii CENEVRE, 2. A. A. - ~yetı -.- YLman e a. 1Yc;tl':rı mese- hasların vazifesi nazik ve müş· 
'hvalin iadesi Jaznngeldiği oova· kv Mançuri tahkik komısyo- lesı o k::ıdar tehlıkelı bır safha- kil olduğunu söylemiştir 
lum vermiştir. Mülakat, hi~ir ka· ~=~vru~lı azaları .wrd Lyti Herkes Türkçe da _değildir •• Arna"?t ekalliyet- M. Papanaıtaayu evveİki ge-
rara müncer almak:sızın ibitmiştıir. ton'nun hitabesine cevap vetmrere:ke Sa· lerı meselesı.ne gelınce, Yugos- ce Dolmabahçe earayında ven·-

Burada vaziyet, Çin askerlerile hal h ket e g K k 1 hh 1 y 
Japon bahriy'Clilerinin nehi.r boyun beryaya der are b'l<l'rmişler· Uran 0 uyamaz avya mura as arı ugoslav· len ziyafette lamet Pt ile Tür 
t!aki rıhtımlarda birbirlerinin kar- "':ade bulundulolarını 1 1 

Y~'da Arnavu.t _eka~liyetinin VÜ· kiye ve Yun'anistamı ~liikadar 
~ısında mevzi almış olmaları hasa- dı~u esnada. umwni kat~p. 1dsey~- (Başı I inci sahifede) clauddunu esas ıtibarıle tanımış· eden meseleler hakkında l[Örüs 
lıi!e gergin birhalde bulunmaktadır. fe - Harbin'de müı(;ratı o ugu· mal edilmiştir. Bütün memleket hal- r ır. mü•tü'r 

J ha ·ı · J hah se rın .. · . Y .. 'IJ>On ııp gemı_erı apon • _ııal>er almıştır. Bunun uzenne kın:n ihtifal safahatnu takip edebil- Balkan mısakının eısaslı 
riyeli!erinin ihraç edilmiş oldukla- ~:"d Lyttoo, komi.syo~tın 3 şubatta meleri için camie radyo konulduğu noktası Yugoslavgtı ?aşmuralıhası 
rı iki muvvakkat köprünün yaki- Nev- Yo~k'a müteveocıhen har. eket malfundur. ne dıyor? 
n· d ,,_, '·-· ı d' • ıta · - Balkan miaakı proJ·esinin ın e ua.uJ.r"'-~"ış erı ır. . . ve o-dan en sen vas Ogr" endiğunizc ı:öı·e bu gece A-

ç·n1· k - ıı etrnesını .... .,.. · · b t kt la o d' ? Yugoslavya baımurahh .. ı ı as erler, şehrın mazga r . k ka hareket eyJemesını yasofya camiinde 20 kadar hafız sı. aş ıca no a r e ır. -ı 
dıvarları üzerine konulmuş toıprak ıle uza şar t ra ile türk~e Kuran okuyacak ve blJ'" - ProJ· enin başlıca noktaları M. Yuvanoviç te bir muharriri 

kararlaştırmış ır. 1 3 be 
çuvallarından mürekkep yığınlar Buna binaen komisyon aza. arı ağIZdan tür•<çe tekbir getirecekler- şunlardır: mize şu yanatta bulunnıut· 
arkasmda mevki e.lnuşlruıdır. Ha.ll:ıu b tta Paris vapurlle Haverden dir. Tekbir. Itri Ef. me;·humun bes- Balkan devletleri arasında tur: 
k_i sivil ahali kütleleri şehrin dahi- şu a ,,, . Mu"tt.ehideye hareket ede telediiji m~k,.mla okunacaktır. · 1 K 
1 k "-awrı k bı·r ademı" tecaviız ve te ifı' beyn - onsey mu"zakerati' t 
• 1 ınahal!elıerine iti<:aya şitap etme • ~" d B" ük O yanos Müftil''-, rnsgelen hafızın önüne am 
t d cekler ve ora. an uy - çın· 'e ve hakem muahedesi ak ti. Bal- b · h k iç' d · c irer. Halkın bir kısmı da müm· tarikile doğrudan dogruya gelen camide türkçe Kuran okuya- ır a en ın e cereyan etmıt· 
hun olduğu eür'atle Nankin'den de- d' mamım için türkçe Kuran okumag" a kanlarda zuhur edecek ihtilaf- tir. Bazı munakaşalar olmasına 

g~cek1er ır. h il d ·ı z tarıl:ile ayrılmaktadırlar. t t mezun olan hafızlara birer vesika !arın sulhen a i için aimi bir rağmen matlup netice elde e-
Changhaldan evvela Nan.lı:in'e Yeni bir pro es 0 

tevzi etmi•tir. el k · k·ı d·1m· t' B lk A İn • t ifi beyin omısyonu teş ı e- ı ış. ır. a .an misakı için ka 
k şnıuş olan hallı: şimdi okaciar v ASHİNGTON, 2. A. · - : Ankaralı Mükerrem H. isminde dilecekt.ır. Bu komisyonda her bul ed 1 b 

Teşekkür 
Topkapı Türk fukara perver ha 

yır müeıaesesinden: 

.Kİ'?'•esİı; kalmış hkir çocukları 
sevındınnek maksadile Muhtelit 
mahkeme ajanı Emin Ali Bey tara
fmdan 27, Türkiye Amerikan bort 
heyeti tanıfmdan 50, merhum ecza
cı Eşref N eıet Bey namına validesi 
Fatma Leman Hanımefendi tarafm. 
dan 20, Tqkuapta Hilmi B. tarafın 
dan 50, Y enibahçede Hasan Basri B. 
tarafından 20, eczayı tıbbiye müte
ahhidi Ramazan zade Cemal B. tara
fı~da~ 20, Devlet banka11 miirakibi 
N_ ıyazı Asım B. tarahndan 1 O, De
ruzapta! mahallesinde Kudret Hanı
mefendı tarafından ıo, Köprü başın 
da eczacı Haydar Ali B. tarafından 
10, Şehremininde kunduracı lsmail 
B. tarafından 7, Ali Ekrem B. tara
fından 5, Sadiye Ekrem Hanunefen 
di tarafından 5, Mia Batni ve Mis 
Berker tarafından 5, Merzifon'da 
baytar Hayri B. tarafından 3 lira ol 
mak üzere 242 lira tebemı edilmiı
tir. Kimsesiz kalmıt balmnsız Yavru 
ların melill yijzlerincle net'e Yarata
cak ve. bu soğuk kıt günlerinde 0 bi 
çarelenn kansız vücutlarına bir par 
ça hararet verecelı: olan bu pek ilice 
nabane tebernılara l"•-ı-'~' " k 

1 1 
-.-.uru yo • 

su yavru ar namma vazife bili • nz. 

Bir Doktor Hemşiresinin 
vefatı 

Cerrahpaşa hastanesi asistanların
dan Doktor Halil Beyin ._ __ . ·-'-. ,.,,uışır..,,..,. 

rı .ze~:a Hanım bir kaç günden.be
~rı m~ptıe.ıa oldukları gri,p hastalı· 
~'_ve •htilatatından olan iki taraflı 
ıltıhabi kasabat ve recdcn ~ifay~ o
~auıayarak henüz genç yaşlannda 
ıken vefat etmişlerdir. Cenazeleri 
dün T<ıpkaqııdaki hanelerinden kat
dmlarak Topkapı mezarlığındaki 
makl:ıerei mahsuslarma defnedil
miştir. Cenabı hak kcderdide ailesi-
ne ve genç doktorumuza <11abır!ar 

versin. 

c.ı ·t içindedirler ki Jınıa<ı,dan ha· giıtere hükumeti Ja;ponyaya yenı bir hannn Hafız Bürhan. Beyden hh • . 1 en proJe ir avant pro. 
eket eden her İngiliz vapurona hü bir IProtıesto yaprlmasınm şaya_nı Kadıköyünde Osman ağa camünde devletin iki mura ası buluna· Jı;clır. ~~~un kat'i bir proje ola 

cum etaockte ve kaçmağa çalışmak· arzu olwp o]madığmı Cemahıri ke!'di namına okuduğu mukabeleye caktır. Komisyon Cemi.yeti ak- bılmesı ıçın Bükreşte toplana
tadlrlar. müttehide',den sormuştur. türkçe olarak devam etmeıini rica vamın oynadığı role müşabip cak olan 3 üncü Balkan konEe
Changhai' da geni muka- lngiliz matbuatı, japongagı etmiıtir. Yarınki cuma günü Osman bir rol ifa ederek, Balkan dev· ranıında bir komisyon tarafın. f-------------

ağa camiinde Hafız Bürhan Bey ) 1 • d h ed k d ki İRTİHAL veleye dog'ra tenkit ediyor 'Ik d fa Kad k" .. d t" k K ' et en arasın a zu ur ece an tet k ve kabul edilmesi la-
ı e ı oyun e ur çe uran • . • • h 1 1 • 

ŞANGA Y, 2. A.A. - İki bin Ja· LONDRA. 2. A. A. - Mat~111,at. dan mukabele okuyacağı gibi Hafız ıhtılaflar ıçın a suret erı tek- zımdır. 
Pon bahriye askeri sidetli bir top· Ja,ponyanm Changhai ve Nankın~ Yaıar, Beşiktaşlı Hafız Rıza ve Ha., lif edecektir. Alakadar hükft. - Ekalliyetler meselesi mü
çu nıauia atesinden ;onra akşam il· it•.az etmiş o.Lduğu hattı hareketi fız Nuri Beyler de ayni camide türk metler bu sureti hali kabul et· zakere edilirken bir muhtıra 
zerı Chapei'y';, doğru umunıl bir i- şiddetle tenkit etmekte berdevam· çe aşır okuyacaklardır. mekdikleri takdirde hakeme ve verdiğiniz doğru mudur? 
'c , i hareketine l:ıaslaımslardır. T b d L H d 1 d• H f , hl. drr. J Cem' f ra zon a türkçe ya a ey a a et ıvanına mü· - ayır, tara ımızdan muh-

/apon teb.ıası ta ıge Bu gazeteydanler, ak:kta d;~ K racaatta serbeet olacaklardır. lira verilmit değildir. Bulgar 
ediliyor akvam• me 

0
. · • uran Projede mevcut prensiplerin ve Arnavut ekall._ .:ıtleri hakkın 

ŞANGHA Y, 2. A. A.- Japon me eylediği takdiı:ıde §>~tli .. tıedbırler il 
ittihazı ıazıın gelecegı mutaleasm· TRABZON, l - Bu cuma, ha. 3 üncüsü de eka iyetlerin hima da Bulgar ve Arnavut murab. 

'llabiındcn gelen haberlere nazaran, bul ktad !ar fız Osman B. Çarıı c:amiinde türkçe • • · d · • b" k ıı· ti has heyetlen· arasında 1·mza ~ J :ı.ponyalı kadın ve çocukl.a.rın bu· da unma ır · yesı ıçın aımı ır e a ıye er ~-

~eyoğlu sulh döroüncü hukuk 
hakimliğinden: İstanbul da !Chzade 

başrnda kırık tulumba sokağında 
kain bir katı kilrgir iki kah ahşa,p 

bahçe ve mÜ§temiUlt .saireyi havi o
Jup nısfı merhum Ce!iilettin Arif 

Beye ait olan bir numaralı hanenin 
nısfı açık aTtırma &Ul'etile 6 Mart 

932 ,pazar günü satılaA:aktır. Hane
nin tamamına 8000 lira kıymet tak· 
dir edilmiştir. Bedeli müzayede pe
şin ve dellaliyesi müşterisine aittir. 
İsteyenlerin yüzde on pey akçesini 
hamilen yevmü mezkı'.lrda mahkeme 

salonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Davetler 

Merhum miralay Hasan 
Tahsin Beyin ailesine 

Kadıköy ve Adalar Askerlik Şü
be Riyasetinden: Müteveffa eczacı 
miralayı Hasan Tahsin Beyin ailesi
ne ma.aı tah•iıine ait bazı tahkikat 
yapılmaaı lhım ıeldiğinden bu aile 
nin şubeye müracaatı ve \aşl'ada ise 
adre•inin bildirilmesi. 

Sinema -Tiya 'tro 

Bugün akşam saat 21,30 da 

y alova lııınbul S!lıdiqeıi 

Türküsü ~~hirTlyatrosu. 
İlk Müsikili 

komedi 
Bestekarı: 

Has.an Ferit 
Halk, Talebe 

ve Zabitan ge-
cesi. 

ııııııııııııııı 

11111 

Altı yaşından a'!"ğı olan çocuk
lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Economou Operet Heyeti 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam son defa olarak 

KİKİ-KOKO 
Yarın aşanı ilk defa olarak meşhur 

Fransız opereti 

Comte Obligndo 

9 Mart salı ve il per§Cmbe günlen 
saat 18 de m.ı.line olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur ,piyanist giındcıı. itibaren cumaya kadar talı- Bazı gazeteler, ecnebi ıdevletıl"fin ~~:::~ :~rı:J~:;~=~~~:adar..:ı:~ı;~ komisyonu teşkilidir. Bu komis dilmiş olan protokol, riyasete 

li>·e edilmeleri icin tedabir ittihaz müşterek bir harekette ~ulu~lı.ra- Bu dini inkılap alkıtlanmaktadır. yon her sene münavebe ile bir verilmiş İse de bilahare her iki 
___ _:e:;di!;';,;1.~~:ı...2old~uu·~uw:;e2...ı.:a!f!:~nl~a~r:!.ın~Ş~a::,n::·J.:r~rn::_•:_:ı<:.:.a v:.:s::i:_ye:_;e;,:d_;i Y:,.0_r_ıa_r_. __ ev_• __ . _°"..ı,.c;ı.ııı;ilcı:ılı:...xıı;ı:..llJ!.lı!ııtıı11!.llll!.!rc.-__ _ı_t:ıBiııall_lk~anrı_C1d~ev!l!.!e:!t.!_i _!n~e~zıcd:Jıiı_ıın14:d(Ee~tcıoJ11ıla~ t taraf bunu geri almışlardır. 

Müteveffa Erkanı Harl:ıiye feriki 
Neş'et Paşa haremi ve baş mabe in 
ci Hürşit Beyin kıeriıneaı ve ~ki
§ehir tayyare fabrikası mllhendis
~~en Nurettin Neş'et Beyin va
liıdesı ve Eskişehir İş Bankası me
mudarmdan Hami Beyin kain va
lidesi salihatı nisvandan Emine Şa
yan Hanım 1 şubat ta.ııihiııde Eski
şehirde vefat etmiştir. Cenabı hak ı 
bakilere ömür ve afiyet ihsan bu-
vursun, 

Arthur Rubinstein 
tarafından iki konser verilecektir 



VE A. BAKER Beyoğlu, İstiklal 
caddesi 
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1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağazalarıdır. 

Mevsim BÜY K SATISI sonu 
•• 

Devam ediyor 

' Şimdiden yeni fiatlarla mübayaa etmek EN DUN FİATLARLA tedarik ve temin etmek demektir .• 

En iyi ve birinci nevi mallar - Cins itibarile geçen seneler mallarının aynı - Müstesna fiattar 
Maqazalarımı ı:1n En malla,.ı, her yerden satmaktır. 

Balıkyağı içemiyenlere: .. 
_,.. En değerli, en güzel ~= 

BAYRAM HEDİYESİ • PO 
••• 

Ş~PKASI 
DUNYANIN 

S~Ş KIT'ASINDA 
EN FAZLA 

Türkçe Kuranı Kerim 
POKER-PJ,AY 
RAZOR BJ.ADS 

Tıraş bıçaklarının 
Yüksek kıyme-tini düşürmek için 

yapılan hareketlere rağmen daima 
mükemmel ve hepsine faiktirler. 

Her yerde arayınız . 
............................. ! ...... ~ 

Ç 1KM15T1 R. !!1111-- Kazanamadığınızı mı düşünüyorsunuz ? --~ 

· ııı ) enı ı:ıart.erıe ~.:S::> Sdnıta ve yaıaıı; cııtıı, he<11yes1: '.t::>U Kuruş. 
1 

111 Onb"'s p-iin ici., viiz~,. 40 tenzilatla 150 kurus. Tasrava ?00 kurus. 

Sahibi birinci dereceden HARP MALÜLÜ olan 
GAZİ ŞEVKET Beyin Karaıköy'de Eski Borsa Hanı al
tındaki M. G~Zl GlŞESlNDEN piyango biletinizi alır
sanız behemihal kazanırsınız. Çünkü biz altıncı keşidede ~ ---

""' 
lLmırlı bmaıl Hak~ı }jey - .Naşır : H m 

Fırsattan istifade ediniz. ~ 
200.000 ve so~ooo lirayı bu gi§eden kazandık. 

----- Turhan - ve - Mediha _, ___ _ 

RAGBET BULAN 
ŞAPKADIA öksür-enlere: Katran HAKKI EKREM Münakasa ilanı 

KARON ALMAN K1TAPHANES1 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Hereke Mensucat fabrikası 
Her kaliteden erkek kostümJuk ve paltoluklar 

Daima yeni çeşit ve iyi mal 
Toptan satı§ mağazası: htımbul Sultanhamam, Katırcıoglu Han No.40 

Telefon ı 2.1639. 
Pera~nde satış yerleri: İstanbul, Meydancık, Sanayi ve Mrutdin 

Bankasına ai1: Yerli Mallar Pozan. 
Beyoğlu, Galata'*!ro.y, Sanayi ve Maadin Bankasına a.i,t 

Yerli Mallar Pazarı. 
Atıkara, Çoouk cadck..i: San yi ve Maadin Bank,.,.ma ait Yeril 

---------Mallar ' Pazarı. ________ _. 

M~lK~n~~ı!1:1 
Büyük T enzilai 

İ,;tanlrulda Sultan Hamamında 

Balcı ar 
mağazasından ihtiyaçlarını te· 
min etmeleri muhterem müşteri
lerimiziın menfaatleri iktizasın

landır. 

Sergimiz 16 İkinci Kanun 1932 
Cumartesi günün<len jtibar~n a
;ıktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Man~ul ll~aıaı ~r ınrii~D MMiriJelin~en: 1 ,,;;;;~ :~~~~;:::; 
Adedi Cinsi 

1 Çuval 
2 Paket 
1 Sandık 
2 Çuval 
1 Sandık 
1 Sandık 
2 Sanıdik 
1 Sandrk 

1 Patlak 
1 Fuçu 
2 Sandık 

1 " 
1 " 
2 " 

2 " 
l " 
1 Fuçu 
1 Paket 
1 Sand~k 

1 " 
1 " 
1 Adet 

~79 Adet 
12600 adet 
10000 adet 

5 Balyaı 
3 Sandrk 
1 Fuçu 
3 Bağ 
1 Çuval 

1 Paket 
1 Fuçu 
1 Sandr~ 
1 Çuval 

1 Paket 

1 " 
2 Kap 

Mark.ası . Nu. sı Cinsi eşya Sıkleti M.T. vazife e<len İstanbul ikinci icra me
murluğundan: Bir alaeaktan <l<ılayi 
maheuz olup paraya çevrilmesi ta
karrür eden ve tamamına ( 5700) 
be§ bin yedi yüz lira kıymet taktir 
olunan Beyoğlun<la Feriköyünıde 

Kısrm iki mahal.l.ei>inin atik çifte 
cevizler cedit çifte Cevizler 
sokağında kain atik 88 cıe-dit 52, 54 
nu. lu ma ahır bir baıp hane ile keza 
ayni mahal de e6ki 9, 90 numaıra ile 
murakkam ve tamamına (3123) üç 

ACH/F Bila 
210/211 234/235 

NE/TA/SW 94 
M 1341/42 
bila bili 

"BS/T /HR bili 
FMB bili 
13120 Türk 

CH 
XP 

M9 
5300 

TMC 
M/VO 

AST/2145 
ZF 

bila 
bila 
bili 

ATOCO 
A 

tıila 
tıiıa .. 

" NH/EZH 
ADL 
HS 

SP/~887 
bila 

" ,, 
" .. 
.. .. .. 

ı;ıgarası 

65 
bili 
,, 
" 6970 
2/3 

11/12 
3 
bili 
bili 
bili 

,, 
41 

bili 
,, 
" ,, 

100/104 
3/15/18 

1 
113 
bili 

,, .. .. .. 
,, 
" ,, 

Kma 
Lastik şerit 

Çay 

Mülahazat. g 
71 00 

14 530 
6 500 

99 00 
11 00 

7 00 
30 00 

Pancaır tohwnu 
Çay 
Çay 
.Bal:ik 'konservası 

Matbaa müre!Gkebi 
ıHavyar 43 
Hurma 16 
Makine yağı C8 
Aç çileği şurubu 60 
Konserve ve mc-

00 bin yliz yinni üç lira kıymet taktir 
00 ed'İı!en ve iki ahırı mııl.!'"vi arsanın 
00 birind ve açık arttırması 5-3-932 t<l 

00 rihin.e müsadif curnart<:ai günü saat 

ıküJ.at 136 00 
Şurup 81 00 
Lastik mensucat 57 00 
Baharlı &alça 20 00 
Jampon konıservesi 2 00 
Çay 11 400 
Hunna 16 00 

14 ten 16 ya ka<lar daire<le icra kı· 
lmacaktır. Arttırmaya iştirak için 
mezkfır gayri mcnkuliltın muham· 
min kıy-tlerin1n yüzde onu nisbe 
tinde teminat akı;e.;i verilmek la
zımdır. Hakları tapu sicilliğile sa
bit olmayan ipotekli alacaklılarla 

diğer alakadarların irtifah hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hususi- 1 

le faiz ve masrafa <laiır olan iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi 1 

Hamursuz ekmek 4 00 
Yazı mıtkinesi 1 adet 00 
Demir kafes sepet 
Ki.remit 2435 
Döşemelik tuğla 2616 
Pamuk mensucat 651 
Motor ve aksamı 541 

00 gün içinde eVTakı mü<ıbiteleırile dai i 
00 remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 

1 

00 halde sicillikle sabit olmayanlar sa-
00 tış i>ede.linin paylaşmasından hariç 
00 kalırlar. Müterakim vergi ile be-1.edi 
eo ye rüsümları ve vakıf kare.si müş

Şap 388 
Levha lastik 189 
Erik ve armut ıku-

rusu 21 500 
Meyva şekerlemesi 4 900 
Saırdalya balığı 43 00 
Zeytin tanesi 21 oo 
Kus'kus ve maıkar-

na 
Gurabiye 
Bisküvi 
Şeker 

25 00 
1 500 
5 500 

18 00 

teriye aittir. Daha fazla malüımtt 
almak isteyenler 20-2-932 tarihin
den itibaren herkooin görebilme6i 
için dairede açık ve a11ılı bulundu· 
rulaeak olan arttırma şartn~e 
930-2450 nu. lu dosyaya müracaatla 
derl.lnunda mevcut ve mezkUr ma
hallin evsaf ve mesahasını havi va
ziyet ve taktiri kıymet raporuna mü 
racaatları ilin olunur. 

2 Kap 
" ,, Şeker ve pirinç 

Çukulata 
15 ooı-~~~~~~~~~~ 

1 " .. 
1 Sandık .. 
2 " " 

,, 
" 
" 

Şeker kahve ve saire 
Ananas ve kuşkonmaz 

konservesi 54 00 
1 Çuval ,, ,, Çay ıs oo 
1 Bağ ,, ,, Tarçın 20 00 
1 Damacana ,, ,, Sirke 28 00 

Balada yazılı (44) kalem eşya (15) şubat (1932) pazartesi 
güniinden itibaren İstanbul İthalat Gümri.iğii satış ambarında 
bilrniizayede satıl<cagı il:ın <'knur. (337 

Karlı Bir İş 

1 
çın t000-5000 lira sermayeıı or-ı 
,ak aranıyor. Galata, Ac1a Han 

Felım.i B. saat 12 - 1 1/ 2 

müıracaat 

Dr. A. KUTiEL ı 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü· 

tcbassısı. Karaköy, büyük mahalle· 

Gazi Terbiye Enstitüsü 

Müdürlüğünden: 
Mektebimiz Kimyahanesi için 2435 lira muhammen bedeli 

alat ve levazım kapalı zarf usulile münakasaya korunuş oldu
ğundan şartnamesini görmek istiyenlerin hec gün mektep ida
resine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü olan 
4-2-932 perşembe günü saat 10,5 ta yüzde 7,5 muvakkat teminat 
makbuzları ve usul dairesinde tanzim edilmiş teklif mektupları 
ile mektepler ınübayaa komisyonuna müracaatları. (232) 

Akşehir Belediye Riyasetinden~ 
Kasabaya 3+500 kilometre mesafede hulunan İçme~uy 

tesisatının heyeti umumiyesi, meVC'llt proje ve evrakı keşfiy 

mucibince 29 Kanunusani 932 tarihinden itibaren 18 şubat 93 
tarihine rnüsadif perşembe günü saat 14 te kadar 20 gün mü 
detle ve kapalı zarf usulile mevıldi münakasaya konulmuşt 

İşbu inşaat ve tesisatın bedeli peşinen Akşehir bankası tar 
fından Belediye hesabına tesviye ve tediye olunacaktır. Tdi 
olanlların ve.şeraiti münakasayı gömıek isteyenlerin Ankar 
da Çocuk sarayı karşısında A~hi.rli Mustafa Şevki bey tic 
'l"ethanesine. İstanbul ve İzmirde Akşehir bankası şubelerin 
Akşehir ve Konyada Belediye Riyasetlerine, müracaat etme! 
ri lüzumu iliin olunur. (424) Tütün iiı~i~arı umumi ınü~ürlt~ün~en: 

~~-... ---------m-.1. .. ----.. ----, ... Mübayaa olunacağı evvelce ilan olunan muhtelif eb'atta ve 'ı 
(6) milimetre kaılınlığmda (800) adet ııhlamur tahtası için tüc
carın teklif ettiği fiyatlaır haddi itidalde görülmediğinden bu 
tahtaların pazarlıkla mübayaası (6-2-932) cumartesi gününe 
talik olunmuştur. Taliplerin (% 7,5) teminatlarını hami~eıı yev 
mi mez1kfutle saat (10,30 da) Galatada mübayaa komis}"OO.Una 
müracaatları. (393} 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 

SEYRISEF AIN 
M~rkez ac.enta: Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) vapuru 

şuJAT Çarşamba 

'ftlclotia 
Aylarca temiz duran 

bir yakadır. 
NE KOLALAMAK 

NE DE OTOLEMEK 
ister. 

Keşif bedelli 393 lira 33 .kuruş olan keçesuyu menbaındalki su 

kulübesinin inşası münaıkasası bir haıfta müddetle ve 11-2-932 I 
perşembe gününe temdit edilmiştir. Miina!kasaya gireceikler ' 

29 lira teminat akÇ'Csi vereceklerdi.ı:. Teminat akçesi naktcn ka
bul edilmez. Ya Belediyeden ıirsaliye alınarak ban.kaya yatın- 1 

lıp alınacak makbuz ve yahut lhilkfunetçe müteıber tanınmış 

banıJı:alardan geti.riloce!k teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
teminat makbuz veya mektulbu ile i:hale günü sıaat on beşe ka--

'-

saat 18 de Galata Rıhtnnm
dan harek>etle İnebolu, Si
nop, Sam:suın, Ünye, Fatsa, 
Ordu, GirCS{)n, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya gide~k dönüş
te mezlı:W- . iSlı:elelcrle birlik
te Pazar, Of, Sürmene, Po
lat'lıane'ye de uğrayacaktır. 

1-..orjske Orıent L1nie 
Yakın.da gele<ıek va;purlar: 

ANKARA v~uru 12 Şubata doğ· 

ru limanımıza muvasaletle Dun· 
kerque, Hamburg ve İskandinavya 

limanları içıin cmtiai ticariye tahmil 
edece ktıi r. 

Lastiık değil, selüloit de
ğil sırf ketenden şık ıbir 

yakadır. 

Yalnız bayrama mah6us 
olmak ilzre OROZDİ· 

BAK MAYER, BAKER 
ve Sirkecide CEZAYİR 
PAZARI mağazalarının 

birinden alınacak iki yaka 
için 

tenziıat3~r~~~kmı ve-ı dar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (429) 

• 
ikinci çocuğunuza d~ 

Bu Bayram 
Tafsilat için Galata Frenkyan ha· 

nuıda Theo. Repıpen vapur Ac.enta. 

1 
lığına müracaat olurunası. Te.l B. O. 
2274. 

TAViL ZADE Vapurları 
AYVALIK POST ASI 

~ 5:l~h~rt 
~ Perşembe ak-

ı şamı on yedide Sirkeciden ha
l reketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvaılığe a

l zimet ve avdet edecektir. 

1 
Yolcu !bileti vapurda da ve 

rilir. Adres: Y eınişte Tavilza
de Mustafa biradeder. Tele-
fon: 2,2210 . 

Askeri fabrika· ı 
lar ilanları 

200 TON GAZÖL 
Yukarda.ki malzeme aleni 

münakasa ile 29-2-932 de saat 
on dörtte ihalesi yaıpılacaıktır. 
Taliplerin şartname için her 
gün ve münaıkasaya girmek i
çin de o gün teminat (Tekli-

ren bu ku,ponu ke;;iniz. 

Yalnız 75 kuru§ 
gönderiniz 

Mukabil.inde REİSİ CÜMHU'! 
Hz. Jerinin tabii büyüklülııde, 
natkaran.e bir büst PORTRELE 
RİNİ elde edeceksiniz. Türkiye 
nin bilumum ricalı aliye ort 
relı:rinin_ fjatları aynıdır. Posta me 
sarifi yukariki bedele dahildi 
FOTO FRANSE, İstikHH cadde 

No 128 BEYOÔLU 

IHTlRA lLANI 
" Sefain dümeni" hakkında '!V 

tilıAal olunan 10 T. Sani 1927 tarıb 
ve 577 numaralı ihtira beratı hu i e
re mevkii fiile konmak üzre ah rı 

devrüferağ veya icar e<lil.ccegı ..ı 

tıalip olanların Galatac?a Çinilı R 11' 
tım Hanında Robert Ferriy 
racaatları iJan olunur. 


